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RESUMO 

 

Instrumentos de medição controlados por software e que se inserem no escopo da 

metrologia legal têm que atender, em geral, a requisitos técnicos que visam garantir a 

autenticidade e a integridade do software legalmente relevante do instrumento. O processo de 

avaliação de modelo é realizado antes do instrumento ser colocado no mercado. Após ser 

colocado em uso, o instrumento é sujeito ao procedimento denominado verificação 

subsequente. No Brasil, têm sido relatados muitos casos de fraudes em bombas eletrônicas de 

combustíveis líquidos, causando prejuízo financeiro considerável à sociedade, uma vez que os 

cidadãos que abastecem seus carros em postos com bombas adulteradas deixam de receber até 

25% do combustível cobrado. No presente trabalho foram estudadas as fraudes encontradas e 

foram propostas   técnicas de segurança da informação para garantir a autenticidade da 

medição e a integridade do software legalmente relevante, com o objetivo de reduzir a 

ocorrência de fraudes metrológicas em bombas medidoras eletrônicas de combustíveis 

líquidos. Para tornar essas técnicas aplicáveis, foi proposto um protocolo de comunicação 

unificado, padronizando a forma dos instrumentos se comunicarem durante as fiscalizações. 

Para a consecução desse propósito, foi desenvolvido um protótipo de bomba de combustível a 

fim de avaliar a eficiência da implementação de vários tipos de criptografia e de como o 

processo de abastecimento de veículos seria afetado. Os resultados obtidos indicam que é 

possível introduzir etapas, durante a verificação da bomba de combustível, para checar a 

integridade do software e a autenticidade da medição, sem causar transtornos ao processo de 

abastecimento.  

 

Palavras-Chaves: Segurança de dados; Controle metrológico legal; Criptografia; Bomba de 

combustíveis. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Software controlled measurement instruments, which are included in the scope of legal 

metrology, in general have to fulfill technical requirements in order to guarantee the 

authenticity and the integrity of the instrument's legally relevant software. The type evaluation 

process is conducted before the instrument is placed on the market. Once in use, the 

instrument is submitted to the procedure called subsequent verification. In Brazil, many cases 

of fraud in fuel dispensers are being reported, implying in considerable financial losses to the 

society as citizens who fill their car tanks using defrauded dispensers do not receive up to 

25% of the amount of charged fuel. In this work, the frauds that were found in the field were 

studied and a set of information security techniques are proposed. In essence, both the 

measurement authenticity and the integrity of the legally relevant software are guaranteed 

focusing on reducing the metrological fraud events in electronic fuel dispensers. To make 

these techniques applicable, it is proposed a unified communication protocol which conforms 

the instrument's communication feature during inspections. To achieve this purpose, it was 

developed a fuel dispenser prototype to evaluate the efficiency of several cryptography 

algorithms and the impact on the dispensing process. The results obtained indicate that it is 

possible to introduce steps during the fuel dispenser verification to check the software 

integrity and the measurement authenticity, without affecting the dispensing process. 

 

Key words: Data security, legal metrological control; cryptography; fuel dispenser. 
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1. INTRODUÇÃO  

Instrumentos usados em transações comerciais são frequentemente alvos de fraudes 

metrológicas, uma vez que o valor alterado na medição é diretamente convertido em 

vantagem financeira em favor do fraudador, como por exemplo, furto de energia ou água 

conhecidos como “gatos”, quando o medidor não contabiliza corretamente o produto 

fornecido. Segundo reportagem do programa de televisão Fantástico[1], o custo de instalação 

de uma fraude eletrônica em uma bomba de combustível (BMC) é de R$5.000 (cinco mil 

reais) por bico de abastecimento e, ainda segundo a mesma reportagem, em três meses o furto 

executado pela fraude retorna ao fraudador o valor investido na fraude eletrônica.  

Os novos modelos de instrumentos de medição deixaram de ser puramente mecânicos 

ou eletromecânicos, passando a usar módulos, sensores e componentes controlados por 

software em suas arquiteturas. A partir do uso dessas novas tecnologias, surgiram 

vulnerabilidades plausíveis de serem exploradas por usuários de má-fé, com a intenção de 

obter vantagens mediante alteração do valor de uma medição. Dessa forma, os instrumentos 

de medição carecem de ferramentas capazes de protegê-los de ataques.  

Conforme o avanço dos sistemas computacionais, a segurança da informação – área de 

estudos voltada para proteção de sistemas e informações – é de extrema relevância e 

fundamental para o combate e prevenção das fraudes nos instrumentos de medição. Há vasta 

gama de técnicas que poderiam ser aplicadas nesse contexto. O objetivo principal desse 

trabalho é desenvolver e avaliar um ferramental a ser utilizado durante as verificações 

subsequentes de bombas medidoras de combustíveis líquidos para fins de assegurar a 

integridade do software legalmente relevante (SLR) e a autenticidade da medição. 

Além do objetivo principal, são desdobramentos do projeto: a) reunir informações 

sobre fraudes em bombas de combustíveis a fim de analisar o estado da arte das tecnologias 

usadas pelas mesmas; b) propor um protocolo de comunicação apropriado para realizar a 

checagem da integridade do SLR e da autenticidade da medição; c) desenvolver um protótipo 

de bomba medidora de combustíveis líquidos e uma ferramenta externa a BMC que façam uso 

do protocolo proposto para assegurar a integridade do SLR e a autenticidade da medição. 

Fraudes em instrumentos de medição são muito comuns, principalmente naqueles 

usados para transações comerciais.  O combate a estas fraudes trará impactos sociais e 
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econômicos importantes, quais sejam, maior transparência nas transações comerciais, bem 

como maior segurança e confiabilidade das medições. 

Conforme descrito em "Hardware and Software Countermeasures on High 

Technology Fraud in Fuel Dispensers under the Scope of Legal Metrology" [2], há grande 

incidência de fraudes eletrônicas em bombas medidoras de combustíveis líquidos (BMC), 

devido principalmente às vulnerabilidades existentes nas atuais arquiteturas de hardware e 

software utilizadas. Segundo a Agência Nacional do Petróleo[3], no ano de 2015 foram 

vendidos mais de 41 bilhões de litros de gasolina no Brasil; esse volume transacionado por 

BMCs corresponde a enormes cifras monetárias e, associado às vulnerabilidades desse 

instrumento, tornam-no alvo atrativo para fraudadores.  

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram utilizadas pesquisas bibliográficas 

e de laboratório, além de estudo de caso. A pesquisa bibliográfica baseou-se em livros de 

referência na área de segurança da informação, assim como publicações científicas sobre este 

tema e segurança em instrumentos de medição. As pesquisas em laboratório foram realizadas 

em placas de BMCs reconhecidamente adulteradas para melhor conhecer o funcionamento 

das fraudes. Foi escolhido um tipo de fraude que ainda não era conhecida a forma de 

acionamento para aprofundar o conhecimento, o microcontrolador da placa fraudada foi 

removido e teve seu código binário extraído, de posse do código binário foi possível conhecer 

o funcionamento da fraude assim como quais eram os comandos enviados para aciona-la 

usando técnicas de engenharia reversa. 

Depois de conhecer como a fraude estudada altera a medida, foi possível propor o uso 

de técnicas de assinatura digital sobre a medição para assegurar que esta não foi alterada. Para 

garantir que a medição não foi alterada antes da assinatura digital, é necessário assegurar que 

o software responsável pela medição é o mesmo aprovado para ser usado em campo; para isso 

foi proposta uma metodologia de desafios-resposta baseada em funções Hash. Como as duas 

propostas exigem que a BMC se comunique com outro instrumento, torna-se imprescindível a 

padronização da forma como a BMC se comunica, trazendo como consequência a confecção 

de um protocolo único de comunicação. 

O estudo de caso foi desenvolvido com a construção de um protótipo de uma  BMC no 

qual o pacote de medição foi protegido contra ataques conhecidos usando uma assinatura 

digital. Foi desenvolvida, ainda, uma ferramenta externa à BMC e capaz de checar a 

autenticidade da medição e a integridade do SLM. O protocolo usado no protótipo foi usado 
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para fazer uma minuta de norma que poderá ser usada por diversos instrumentos, 

padronizando, desta forma, a checagem do SLM nas verificações subsequentes. 

O trabalho de conclusão de curso estrutura-se em dez capítulos, apresentando-se nos 

três primeiros, introdução, objetivos e terminologia, respectivamente. No quarto, é 

apresentado o referencial teórico deste trabalho dividido em: estrutura do controle legal de 

instrumentos no Brasil, histórico sobre fraudes encontradas em BMCs e  técnicas de 

segurança da informação que foram usadas no trabalho. No quinto, é descrita a solução 

proposta para inviabilizar as fraudes descritas no capitulo 4. No sexto, é descrita a 

metodologia usada no trabalho. No sétimo capítulo são descritos os protótipos de BMCs e as 

ferramentas construídos, assim como o desempenho de cada um deles em condições reais de 

abastecimento. No oitavo, são apresentados os resultados do trabalho. No nono, são 

apresentadas as conclusões. No décimo e último capítulo são sugeridos trabalhos futuros. 
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2. TERMINOLOGIA 

São utilizadas no presente trabalho as seguintes definições dadas nas publicações 

OIML D31 – General requirements for software controlled measuring instruments [4] e 

WELMEC Software Guide (Measuring Instruments Directive 2014/32/EU) [5]: 

 

2.1 AUTENTICAÇÃO 

Checagem de uma identidade declarada ou alegada de um usuário, processo ou 

dispositivo (por exemplo, a checagem de que um determinado software disponível para 

download origina-se do proprietário da portaria de aprovação de modelo). 

2.2 AUTENTICIDADE 

Resultado do processo de autenticação (passa ou falha). 

2.3 DISPOSITIVO DE CHECAGEM 

Dispositivo de um instrumento de medição que possibilita que falhas significativas 

sejam detectadas e que ações sejam implementadas em relação a isso. 

2.4 ALGORITMO HASH 

Algoritmo que comprime o conteúdo de um bloco de dados até um número de 

tamanho definido (código hash) de modo que a alteração de qualquer bit do bloco de dados 

original resultará, na prática, a um outro código hash. 

2.5 ALGORITMO DE ASSINATURA 

Algoritmo criptográfico que encripta um código hash usando uma chave codificadora 

e que permite decriptá-lo se a chave decodificadora for conhecida. 

2.6 CERTIFICADO CRIPTOGRÁFICO 

Conjunto de dados contendo a chave pública pertencente a um instrumento de 

medição, mais uma identificação única (por exemplo, o número de série do instrumento de 

medição ou o numero identificador da pessoa).  O conjunto de dados é assinado 

eletronicamente por uma instituição confiável. A atribuição de uma chave pública ao 

instrumento de medição pode ser comprovada (verificada) usando a chave pública da 

instituição confiável e desencriptando a assinatura do certificado. 
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2.7 INTEGRIDADE DE DADOS E SOFTWARE 

Garantia de que dados e software não foram sujeitos a qualquer alteração não 

autorizada ou não intencional, durante o uso, transferência ou armazenagem. 

2.8 LEGALMENTE RELEVANTE 

Software/hardware/dados, ou parte de software/hardware/dados que interferem com 

parâmetros estabelecidos em regulamentos técnicos metrológicos, tais como a exatidão da 

medição ou o correto funcionamento do instrumento. 

2.9 VALIDAÇÃO 

Confirmação por exame e provimento de evidência objetiva de que requisitos 

específicos para o uso pretendido são cumpridos. 

2.10 SISTEMA DE CHAVE PÚBLICA (PKS) 

Consiste em um par de duas diferentes chaves, uma denominada de chave privada e a 

outra de chave pública. Para verificar a integridade e autenticidade da informação, o valor de 

hash gerado por um algoritmo hash é criptografado com a chave privada do remetente para 

criar a assinatura, mais tarde essa assinatura será decriptografada pelo destinatário usando a 

chave pública do remetente. 

2.11 INFRAESTRUTURA DE CHAVE PÚBLICA (PKI) 

Organização que garante a confiabilidade de um sistema de chave pública. Isso inclui 

emitir e distribuir certificados para todos os membros que participem da troca de informação. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. CONTROLE LEGAL DE INSTRUMENTOS NO BRASIL 

De acordo com o Vocabulário Internacional de Metrologia [6], metrologia é a ciência 

que estuda as medições e suas aplicações.  

A Metrologia Legal é, de acordo com o Vocabulário Internacional de Termos de 

Metrologia Legal (VIML) [7], a prática e o processo de aplicar à metrologia uma estrutura 

legal e regulamentadora e implementar sua execução. Em outras palavras, a Metrologia Legal 

pode ser entendida como a parte da metrologia relacionada às atividades resultantes de 

exigências obrigatórias, referentes às medições, às unidades de medida, aos instrumentos de 

medição e aos métodos de medição, e que são desenvolvidas por organismos legalmente 

qualificados.    

No Brasil, os instrumentos de medição usados nas áreas de saúde, meio ambiente, 

segurança e relações comerciais são regulamentados pelo Inmetro, por meio de sua Diretoria 

de Metrologia Legal (Dimel), conforme interesse da sociedade, governo, fabricante ou 

previsão em normas internacionais.  

Um Regulamento Técnico Metrológico (RTM) é um ato normativo que estabelece 

requisitos que devem ser atendidos por um instrumento de medição, seja para ele ser colocado 

no mercado, seja durante o seu uso. Uma das etapas do controle legal de instrumentos de 

medição é a Avaliação de Modelo (AV), definido no VIML [7] como:  

Procedimento de avaliação da conformidade realizado em um ou vários 
exemplares de um modelo identificado de um instrumento de medição, e cujo 
resultado está contido num relatório e/ou certificado de avaliação de modelo.  
(VIML[7]) 

Já a Aprovação de Modelo (AM) é uma decisão de caráter legal, baseada no relatório 

e/ou certificado de AV, reconhecendo que são satisfeitos os requisitos regulamentares, 

resultando na emissão de uma portaria de aprovação de modelo.    

Até 2012, o processo de AV dos instrumentos de medição regulamentados consistia 

apenas no exame feito pelo estudo de sua documentação técnica, de uma inspeção visual e da 

realização de ensaios metrológicos em um ou mais exemplares do modelo.  A partir de 2012, 

os RTMs passaram a exigir, também, requisitos de software, de forma a minimizar a 

possibilidade de fraudes dessa natureza. 
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A verificação de um instrumento de medição é definida [7] como o procedimento de 

avaliação da conformidade (diferente da AM) que resulta na afixação de uma marca de 

verificação e/ou na emissão de um certificado de verificação. Ou seja, é um procedimento que 

compreende o exame, a marcação e/ou a emissão de um certificado de verificação e que 

constata e confirma que o instrumento de medição satisfaz às exigências regulamentares. A 

verificação inicial é realizada antes do instrumento entrar em uso, em geral nas dependências 

do fabricante ou importador. A verificação subsequente é realizada em instrumentos de 

medição em uso, e pode ser: verificação periódica, verificação após reparo ou verificação 

voluntária. Qualquer que seja o tipo de verificação, ela sempre inclui um ensaio de exatidão, 

em que o erro de medição do instrumento é comparado com o erro máximo admissível (EMA) 

estabelecido pelo respectivo regulamento técnico metrológico. Na verificação também é 

realizada uma inspeção visual, para averiguar se o instrumento corresponde ao modelo 

aprovado. Assim, possíveis modificações realizadas no hardware podem ser descobertas.  

Contudo, o software gravado no instrumento é intangível, o que implica dizer que, sem o uso 

de uma ferramenta adequada é impossível determinar se o software do instrumento sofreu 

alguma modificação.  Por isso, para garantir a confiabilidade metrológica de instrumentos de 

medição controlados por software, é fundamental que seja possível comprovar a integridade 

do SLR. 

 
3.2. FRAUDES ELETRÔNICAS EM BOMBAS DE COMBUSTÍVEL 

BMCs são instrumentos muito presentes no nosso cotidiano - direta ou indiretamente 

todas as pessoas usam o combustível por este instrumento transacionado. O valor monetário 

referente ao combustível vendido soma cifras muito altas; por tal razão, qualquer pequeno 

desvio no resultado da medição pode ser convertido em altas quantias de dinheiro. Como os 

instrumentos existentes atualmente foram aprovados segundo um regulamento técnico 

metrológico que não faz nenhuma exigência de segurança da informação, os instrumentos 

hoje aprovados são vulneráveis a ataques, como os descritos a seguir. 

No funcionamento normal, o combustível referente ao abastecimento passa por um 

bloco medidor volumétrico conectado a um transdutor conhecido como pulser, gerando sinais 

elétricos em forma de pulsos que, por sua vez, percorrem uma série de placas e componentes 

até a CPU (Unidade Central de Processamento, na sigla em inglês) onde serão processados 

como na Figura 1.  
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Figura 1: Funcionamento das BMCs 

 

Fonte: o autor (2017) 
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Segundo Leitão e Brandão [8], as fraudes identificadas em bombas de combustível 

apresentam princípios de funcionamento bastante semelhantes entre si. Os pulsos referentes 

ao abastecimento são interceptados entre o pulser e a CPU e a sua quantidade é alterada 

causando incremento na quantidade de combustível indicada e não abastecida. A Figura 2 

mostra o sinal antes de acionamento da fraude (A) e depois do acionamento(B). 

Figura 2: Funcionamento das fraudes 

 

Fonte: o autor (2017) 

 

Durante a pesquisa para este trabalho foram analisadas diversas placas sabidamente 

fraudadas retiradas por fiscais que atuam em órgãos da RBMLQ-I.  Foram identificadas tanto 

placas originais adulteradas como placas inteiramente produzidas pelos fraudadores. As 

placas apresentavam diversas formas de acionamento da fraude, sendo necessária, por vezes, 

realizar a extração de código programável e a engenharia reversa para descobrir a forma de 

acionamento. Foram encontradas fraudes acionadas mecanicamente, por radiofrequência, por 

sistema de automação e até mesmo por telefone celular. Os pulsos adicionados pelas fraudes 

apresentaram valores fixos em volume desde 3% a 25% ou valores variáveis configurados 

pelo sistema de acionamento (podendo chegar a 100% do volume abastecido). Embora a 

diversidade das fraudes seja extensa, todas as placas analisadas possuíam em comum a mesma 

técnica de adição de pulsos no caminho entre o pulser e a CPU descrito em “Ferramenta para 

identificação de fraude eletrônica em bombas medidoras de combustíveis” [8]. 

  



21 

 

 

As fraudes encontradas podem ser classificadas pelas características abaixo: 

• Tipo de placa 

o Placa falsa 

o Placa original adulterada 

• Componente da BMC 

o CPU 

o Interface Hidráulica 

o Pulser 

o Cabos 

• Porcentagem da fraude 

o Fixo 

o Configurável por comando  

• Tipo de acionamento 

o Radio Frequência 

o Sequência de acionamentos 

o Celular 

o Chave liga/desliga 

o Comando via sistema de automação 

 

Na Figura 3 é exemplificada uma fraude acionada por radiofrequência, a placa de 

circuito impresso é falsa e produzida pelo fraudador com a intenção de alterar a medição. 

Nessa figura são destacadas as duas principais diferenças entre essa placa e uma placa 

original, qual sejam a inserção de um microcontrolador e de um módulo de radiofrequência. 
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Figura 3: Placa falsa de pulser com inclusão de receptor de RF e microcontrolador 

 

Fonte: NIT-DINST-002 [9] 

 

Na Figura 4 é exemplificada uma fraude acionada por uma chave de liga/desliga, a 

placa de circuito impresso é original e alterada pelo fraudador com a intenção de alterar a 

medição. Nessa figura são mostrados dois microcontroladores adicionados para realizar a 

fraude e escondidos embaixo dos conectores; também é possível ver fios extremamente finos 

que fazem as ligações desses microcontroladores. 

 

Figura 4: Placa original com componentes acrescentados sob os conectores 

 

Fonte: NIT-DINST-002 [9] 
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Para coibir as fraudes descritas acima, a assinatura digital seria uma forma de proteger 

o sinal de medição. Segundo Moraes et al [10] a propriedade de associar de forma unívoca a 

informação à sua fonte permite que, após o valor de uma medição ser assinado digitalmente, 

qualquer modificação (acidental ou intencionalmente) possa ser percebida. 

O uso da assinatura digital sobre os dados da medição tornaria inviáveis as fraudes 

encontradas durante essa pesquisa, pois mesmo que a medição fosse alterada, não seria 

possível para um atacante obter uma assinatura válida para o novo valor forjado, o que 

evidenciaria a tentativa de fraude. Uma implementação possível para o uso da assinatura 

digital seria cada pulser assinar digitalmente um pacote de dados relativos à medição. O 

resultado deverá ser exibido no ponto de divulgação (por exemplo, no display da bomba 

medidora) como conferido se a assinatura digital for válida, mesmo que o canal de 

transmissão seja inseguro, pois a assinatura digital garantirá a integridade dos dados. Tal 

proposta será desenvolvida nos capítulos 5 e 6 do presente trabalho.   

As fraudes em instrumentos de medição podem ser drasticamente reduzidas se 

técnicas de segurança da informação, como a assinatura digital, forem adotadas para proteção 

desses instrumentos. Contudo o uso dessas técnicas irá requerer que os instrumentos hoje 

utilizados sejam trocados ou adaptados.  

 

3.3. TÉCNICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Para Stalings [11], as seguintes propriedades podem ser alcançadas por meio de 

técnicas de segurança da informação:  

• Confidencialidade – protege a informação quanto ao acesso indevido. 

• Integridade - assegura que os dados transmitidos não foram alterados. 

• Disponibilidade - assegurar acesso e uso rápido e confiável da informação.  

• Autenticidade - atesta a origem daqueles dados.  

• Responsabilização: permite que ações de uma entidade sejam atribuídas 

exclusivamente a ela. 
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3.3.1 Função hash 

Um algoritmo de hash pode ser explicado como sendo uma série de operações 

matemáticas aplicadas a trechos do código de entrada iterativamente até que todo o código 

tenha sido processado e o resultado seja um novo código de tamanho pré-definido. 

Segundo Tanenbaum [12] as funções de hash são funções que quando aplicadas sobre 

uma massa de dados de qualquer tamanho, retornam um conjunto de dados de tamanho fixo. 

As funções de hash MD (Message Digest) possuem as seguintes propriedades:  

• Se P for fornecido, o cálculo de MD(P) será muito fácil. 

• Se MD(P) for fornecido, será efetivamente impossível encontrar P. 

• Dado P, ninguém pode encontrar P’ tal que MD(P’) = MD(P). 

• Uma mudança na entrada de até mesmo 1 bit produz uma saída muito 

diferente. 

 De acordo com Kurose [13], uma função hash recebe uma entrada “m” e computa em 

uma cadeia de tamanho fixo H(m). Apesar de outras funções como checksum ou de 

verificação de redundância cíclica (CRC) também realizarem esta tarefa, a propriedade que 

diferencia a função hash é a seguinte: 

"Em termos de processamento, é impraticável encontrar duas mensagens diferentes x e 

y tal que H(x) = H(y)." 

Para Stallings [11], as funções de hash facilitam autenticação de mensagem, 

assinaturas digitais, detecção de intrusão, entre outros.  

No caso da assinatura digital, o valor de hash da mensagem é encriptado 
com a chave privada do usuário. Qualquer um que conhecer a chave pública do 
usuário pode verificar a integridade da mensagem que está associada à assinatura 
digital. Nesse caso, um invasor que quisesse alterar a mensagem precisaria conhecer 
a chave privada do usuário. (Stallings [11]) 

Como se pode depreender dessa citação, as funções hash são aplicadas no processo de 

verificação de autenticidade e integridade. Mais adiante serão explicadas as aplicações de 

funções hash para garantia da autenticidade através da assinatura digital de uma medição e 

para garantia da integridade através da verificação de integridade de um software por 

introspecção. 
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Cita-se, como exemplo, o uso de criptografia com o objetivo de autenticar um texto: 

ao invés de se criptografar um texto inteiro, poderia ser criptografado apenas o resultado da 

função hash, tornando o processo mais rápido.  

Todas as funções de hash operam usando os seguintes princípios gerais. A 
entrada (mensagem, arquivo etc.) é vista como uma sequência de blocos de n bits. A 
entrada é processada um bloco de cada vez, em um padrão iterativo para produzir 
uma função de hash de n bits. Nesse sentido, as funções de hash permitem criar um 
resumo dos dados de entrada. ( Stallings [11]) 

Neste trabalho foi usado o algoritmo de hash SHA-256 descrito no documento FIPS 

180-4 do NIST [14]. O referido algoritmo recebe como parâmetro de entrada uma mensagem 

de até 264 bits e retorna um resumo de 256 bits os dados de entrada são processados em 

blocos de 512 bits. O SHA-256 foi usado para duas funcionalidades quais sejam a verificação 

de integridade do SLR e assinatura dos dados relativos a uma medição, ambas descritas nos 

capítulos 5 e 6. 

3.3.2 Criptografia  

Pode-se conceituar criptografia como sendo a forma de troca de informações em 

segredo. A mensagem a ser enviada, também chamada de texto em claro, sofre uma série de 

transformações, resultando em uma nova mensagem ininteligível chamada texto cifrado. O 

conjunto de transformações aplicadas ao texto em claro é denominado função criptográfica, 

que além do texto em claro, também recebe como parâmetro uma chave. Com base nos tipos 

de chave, as funções criptográficas podem ser classificadas como simétricas ou assimétricas, 

funções que serão detalhadas mais adiante neste capítulo. 

O tamanho das chaves usadas pelo algoritmo de criptografia influencia tanto no tempo 

gasto para cifrar/decifrar um texto em claro como no custo para quebrar um texto cifrado que 

é o mesmo que descobrir o texto em claro. 

Segundo Tanenbaum [12], até o advento dos computadores, o uso de criptografia 

sofria muita interferência do operador, o que restringia a capacidade de processamento à 

habilidade daquele. Além disso, havia grande dificuldade em alterar o método criptográfico, 

pois seria necessário um novo treinamento do operador. 

O uso de computadores mudou completamente a maneira como se enxerga a 

criptografia, isto é, tanto usuários de criptografia quanto atacantes podem se beneficiar da 

capacidade de processamento das máquinas modernas. Algoritmos de criptografia que foram 

usados com grande eficiência durante a Segunda Guerra hoje podem ser quebrados em 
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segundos por um computador pessoal. Por outro lado, a velocidade com que um texto em 

claro pode ser cifrado permite o uso de chaves criptográficas cada vez maiores. 

Para Stalings [11], um esquema de encriptação pode ser considerado 

computacionalmente seguro se atender a um dos seguintes critérios: 

• O custo para quebrar a cifra ultrapassa o valor da informação encriptada. 

• O tempo exigido para quebrar a cifra supera o tempo de vida útil da informação. 

 

Hoje a avaliação do nível de segurança de um algoritmo de criptografia está 

diretamente relacionada ao poder de processamento dos computadores. O National Institute of 

Standards and Technology (NIST) qualifica os principais algoritmos de criptografia quanto à 

força no documento Special Publication 800-57[15]. No mesmo documento é previsto até que 

ano cada nível de força pode ser considerado seguro. 

3.3.2.1 Criptografia Simétrica 

Algoritmos de criptografia simétrica caracterizam-se pelo fato de a chave criptográfica 

usada para criptografar o texto em claro ser a mesma que é usada para descriptografar o texto 

cifrado; sendo assim, tanto a origem quanto o destino de uma mensagem criptografada devem 

conhecer o chave criptográfica usada.  

Segundo Staling[11], existem dois requisitos para o uso seguro da encriptação 

simétrica: 

• O algoritmo de encriptação deve ser um algoritmo forte, tal que um  invasor que 

conheça o algoritmo, mesmo de posse de  vários textos cifrados com seus 

respectivos textos em claro, não consiga obter  nem a chave nem  o texto em claro 

a partir de um texto cifrado.  

• A chave criptográfica deve ser combinada entre emissor e receptor de forma 

segura.  

Além da confidencialidade, uso ao qual objetiva, a criptografia simétrica pode ser usada 

para autenticidade, uma vez que apenas aqueles que conhecem a chave criptográfica podem 

criptografar corretamente os dados. Outro possível uso é para integridade, pois qualquer 

alteração dos dados criptografados irá destruir a informação. 

Um exemplo de uso de criptografia simétrica está ilustrado na Figura 5, onde a chave 

criptográfica é trocada por um canal seguro e a informação criptografada por esta chave é 

trocada por um canal inseguro. 
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Figura 5: Exemplo de uso de criptografia simétrica 

 

Fonte: o autor (2017) 

3.3.2.2 Criptografia Assimétrica 

Na criptografia assimétrica as duas chaves criptográficas estão relacionadas 

matematicamente de forma que uma chave é capaz de decriptografar o que foi criptografado 

com a outra. Sendo assim, apenas uma das chaves deve permanecer oculta. 

Para Tanembau [12], o problema da distribuição de chaves é o ponto mais vulnerável 

de um sistema de criptografia de chaves simétricas, pois, por mais forte que a chave e o 

algoritmo sejam, ainda assim a chave poderia ser roubada durante o processo de sua 

distribuição.  Como nos algoritmos de chaves assimétricas apenas uma das chaves deve ser 

protegida, esse problema não ocorre. 

Um possível uso de algoritmos de criptografia assimétrica, como apresentado na 

Figura 6 seria o emissor criptografar um dado com a chave privada, que permanecerá em 

segredo, e enviar o dado criptografado. De posse da chave pública do emissor, o receptor 

poderá atestar a origem da mensagem. Como as duas chaves estão matematicamente 

relacionadas e a chave privada não foi em momento algum revelada, apenas o proprietário da 

chave privada, nesse caso o emissor, poderia ter enviado a mensagem. Nos itens seguintes 

será discutido como obter a chave pública do emissor. Esse uso é uma forma de garantir 

autenticidade dos dados e será mais explorado no uso de assinaturas digitais. 
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Figura 6: Exemplo de uso de criptografia assimétrica 

 

Fonte: o autor (2016) 

 

Neste trabalho foi usado o algoritmo de criptografia assimétrica ECC-P256 descrito no 

documento FIPS 186-4 do NIST [16].  

 

3.3.3 Assinatura Digital 

Pode-se fazer um paralelo entre assinatura digital e a assinatura tradicional de tinta sobre 

papel. As duas servem para garantir a autenticidade de um documento. Contudo a assinatura 

digital extrapola o uso além de documentos, sendo possível assinar digitalmente qualquer 

conjunto de dados. Além disso, as propriedades matemáticas inerentes aos algoritmos de 

criptografia usados em assinaturas digitais tornam seu uso mais seguro do que as assinaturas 

tradicionais. 

A assinatura digital é um importante uso de criptografia para segurança. Para Stalings 

[11], a assinatura digital precisa ter as seguintes características: 

• Verificar o autor, a data e hora da assinatura; 

• Autenticar o conteúdo no momento da assinatura; 

• Ser verificável por terceiros, para resolver disputas. 

Como o uso de criptografia assimétrica demanda muito processamento, sendo 

proporcional ao tamanho do dado a ser criptografado, essas características podem ser 

alcançadas usando metodologia que consiste em gerar um hash do dado, que demanda muito 
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menos processamento, e em seguida criptografa-lo com a chave privada. Assim, qualquer 

pessoa que obtenha a chave pública de forma confiável conseguirá conferir a origem da 

assinatura.  

O uso de assinatura digital sobre os dados de uma medição garante a autenticidade e 

integridade dessa medição, ou seja, é possível associar univocamente uma medição ao 

instrumento usado e é possível garantir que o valor da medição não foi alterado. 

 

3.3.4 Certificados Digitais 

O reconhecimento de firma está para a assinatura tradicional assim como o certificado 

digital está para uma assinatura digital. Ambos servem para associar a assinatura ao seu dono, 

assegurando a legitimidade da assinatura. 

Pode-se questionar como obter a chave pública de alguém de forma confiável. O mais 

frequente é que um terceiro confiável assine digitalmente a chave pública e gere um 

certificado com essa assinatura. Surge então um novo problema: como confiar na chave 

pública deste terceiro? O método utilizado atualmente se baseia em que sempre existam 

algumas chaves públicas de confiança e que elas deem rastreabilidade às demais chaves 

públicas. Os certificados que possuem essas chaves públicas confiáveis são chamados de 

certificados raiz. As emissoras de certificados, rastreáveis aos certificados raiz, são chamadas 

autoridades certificadoras ou Certificate Authority (CA). Novamente pode-se traçar um 

paralelo ao sistema tradicional de assinaturas comparando uma CA a um cartório onde é 

registrada a firma de uma pessoa. 

3.3.5 Infraestrutura de Chaves Públicas 

Infraestrutura de chaves publicas ou PKI (public key infrastructure) pode ser 

entendida como um conjunto de CAs organizadas hierarquicamente, certificados, diretórios de 

armazenamento de certificados e os usuários. Para Stalings [11], "O objetivo principal para 

desenvolver uma PKI é permitir a aquisição segura, conveniente e eficiente de chaves 

públicas.". Por meio de uma PKI é possível obter a chave pública de um ente de forma 

confiável; por exemplo, se o usuário A deseja obter a chave pública de B, ele pode consultar 

um diretório onde o certificado de B esteja armazenado. Uma vez que A possua o certificado 

de B, ele deve ser validado, e, para validá-lo, A deve conhecer a chave pública da CA que 

gerou o certificado de B. O procedimento para obtenção da chave pública da CA é semelhante 
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ao procedimento de obter o certificado de B e será repetido até que se chegue a uma CA raiz a 

qual já será confiável, pois A deverá conhecer previamente seu certificado. 

A Figura 7 mostra (a) Uma PKI hierárquica e (b) Uma cadeia de certificados, no 

exemplo dessa figura, um certificado emitido pela CA 5 poderia ser conferido pois toda a 

cadeia até a raiz foi conferida e consequentemente a chave pública da CA 5 é confiável. 

 

Figura 7: Exemplo de PKI 

 

Fonte: Tanenbaum[12] 

Atualmente no Brasil só existe PKI para emissão de certificados para pessoas físicas e 

jurídicas, contudo, o uso de assinaturas digitais por instrumentos tende a se tornar muito 

comum, principalmente porque está cada vez mais frequente o uso de equipamentos 

conectados à internet, fato que deu origem ao termo “internet das coisas”. Uma vez que os 

equipamentos enviam informações pela rede, é pertinente pensar em maneiras de garantir a 

autenticidade das informações trafegadas por esses equipamentos, criando assim uma 

demanda por emissões de certificados também para “coisas”. 
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4 METODOLOGIA 

A metodologia adotada no presente trabalho consiste na revisão bibliográfica, usada 

como base para os demais itens, no estudo aprofundado do mecanismo de funcionamento de 

uma fraude eletrônica em BMC, na especificação de protocolo adequado para comunicação 

entre instrumento e ferramenta de checagem de software, no desenvolvimento de um 

protótipo de bomba medidora de combustível e, finalmente, no desenvolvimento de uma 

ferramenta para validação de instrumentos que implementem o protocolo especificado. 

Devido à maneira como as fraudes descritas no item 4.2 funcionam, o fraudador tem a 

capacidade de desativá-las durante uma verificação ou inspeção da BMC, por isso detectá-las 

é muito difícil. A proposta de modificação no instrumento medidor de abastecimento de 

combustíveis líquidos surgiu a partir do estudo aprofundado do comportamento dessas 

fraudes, tendo como ponto de partida a engenharia reversa no código executado pelo 

microcontrolador que altera a medição. 

Uma vez entendido como a fraude é acionada e como ela altera a medição, a solução 

proposta para mitigar a ocorrência de fraudes em BMCs espalhadas pelo país tem como 

escopo alterar o regulamento metrológico do instrumento, impondo a utilização de 

tecnologias que dificultem a alteração na medição e que, caso ocorram, deixem tal alteração 

evidente. 

Para alcançar os objetivos relatados, sugerem-se as seguintes quatro técnicas a serem 

adotadas em conjunto e compulsoriamente nos modelos de BMC, devendo essas exigências 

constar em regulamento. 

• Verificação de integridade do software executado pelo pulser 

• Assinatura do pacote de medição pelo pulser  

• Conferência da assinatura digital do pacote de medição pelo display da BMC 

• Disponibilização do pacote de medição assinado e do certificado digital do 

pulser através de uma porta serial bluetooth. 

A verificação de integridade do software do pulser é a maneira usada para garantir que 

a medição não será alterada por um software fraudulento antes de receber a assinatura digital 

correspondente. É possível ter  essa confiança caso o software original da BMC tenha passado 

por processo de aprovação, momento em que foi atestado seguro; basta então conferir que ele 

continua idêntico para que se possa  assegurar o mesmo nível de confiança. 
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A assinatura do pacote de medição e sua posterior conferência permitem a 

identificação de qualquer alteração no pacote de medição, além de garantir que este foi gerado 

pelo pulser. 

A disponibilização da medição assinada em uma interface bluetooth possibilita a 

conferência não só da assinatura digital como do certificado digital do pulser. No momento da 

medição, o próprio consumidor, usando um dispositivo móvel como, por exemplo, um 

telefone celular, pode  efetuar a conferência, aumentando assim a confiabilidade da transação. 

Desta forma, o consumidor passa a ter a capacidade de checar o instrumento de medição, 

resultando em notável inovação em metrologia legal. 

 Todas as quatro técnicas enumeradas anteriormente exigem que a BMC tenha a 

capacidade de se comunicar para serem aplicadas. Ocorre que a aplicação dessas técnicas sem 

a padronização na forma de comunicação torna a solução e a ferramenta particulares de um 

modelo de um fabricante, as ferramentas de um modelo não servem em outro modelo. As 

soluções particulares inviabilizam a sua aplicação durante as verificações, pois cada técnico 

da RBMLQ-I teria de possuir e ser treinado em cada ferramenta existente. 

 A fim de padronizar a forma como as BMCs se comunicam, foi iniciada a confecção 

de minuta de Norma descrevendo o protocolo adequado para comunicação entre instrumento 

e ferramenta de checagem de software, protocolo esse que irá executar a verificação de 

integridade do SLR e irá conferir a assinatura digital do pacote de medição.  

 Como forma de validar o ferramental proposto, foi desenvolvido um protótipo 

de BMC, formado por dois módulos semelhantes aos atualmente utilizados. A comunicação 

entre os módulos contam com o uso de técnicas de segurança da informação para proteger a 

comunicação. A comunicação entre os módulos foi implementada por duas diferentes formas 

comparadas entre si, levando em consideração o custo, a segurança e desempenho. 

• Assinatura digital por hardware ao final do abastecimento. 
• Assinatura digital por software ao final do abastecimento. 

A realização de verificação de integridade do software do instrumento e a verificação 

da autenticidade da medição são feitas por meio de ferramenta desenvolvida com base nas 

seguintes metodologias: a verificação de integridade é realizada por introspecção como 

descrita em [18] e representada na Figura 8. A ferramenta de verificação envia um comando 

solicitando um hash e passa como parâmetro no comando um trecho de memória e/ou uma 
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semente. O instrumento em análise responde ao hash e a ferramenta confere se a resposta está 

correta. Uma tabela com faixas de memória e/ou sementes, além das respostas corretas, deve 

ser previamente carregada na ferramenta de verificação. A tabela deve ser tal que toda a 

memória seja verificada. Se todas as solicitações de hash estiverem corretas, o software do 

instrumento pode ser considerado íntegro. 

Figura 8: Verificação de integridade de software 

 

Fonte: o autor (2017) 

 

A verificação da autenticidade de uma informação foi realizada em dois momentos 

distintos. No primeiro momento, como ilustrado na Figura 9, o display da BMC, que conhece 

previamente a chave pública do pulser, pode verificar diretamente se a assinatura dos dados 

realmente foi gerada pelo pulser, que é o único conhecedor da sua chave privada. 
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Figura 9: Verificação da autenticidade de uma medição pelo display

 

Fonte: o autor (2017) 

A verificação da autenticidade de uma medição pode ser realizada em um segundo momento, 
ao final do abastecimento, pelo próprio usuário, de posse da ferramenta de verificação, que 

pode estar instalada em dispositivos móveis de fácil acesso, como um telefone celular. Nesse 
segundo momento, ao contrário do primeiro, a ferramenta não conhece a chave pública do 

pulser ( 

 

 

 

 

 

 

Figura 10); portanto, é necessário que ela seja enviada junto com a medição e a 

assinatura. A garantia de que essa chave pública é válida é fornecida por um certificado 

gerado por uma terceira parte (neste caso, o Inmetro). De posse do certificado e conhecendo a 

chave pública do Inmetro, é possível ter confiança na chave pública do pulser e validar a 

assinatura tal qual no primeiro momento.  
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Figura 10: Verificação da autenticidade de uma medição pelo usuário 

 

Fonte: o autor (2017) 

 

As ferramentas de verificação de integridade do SLR e de verificação autenticidade da 

medição foram validadas usando-as em relação ao protótipo de BMC desenvolvido 
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5 DESENVOLVIMENTO 

5.1 ENGENHA REVERSA 

O estado da arte das fraudes em BMCs pode ser considerado as fraudes acionadas pelo 

sistema de automação, visto que elas se comunicam com outros sistemas possibilitando até 

mesmo terem seu percentual configurado, como foi comprovado depois da analise desse tipo 

de fraude. Na Figura 11 está exemplificada uma fraude com esse tipo de acionamento, a placa 

de circuito impresso é falsa e produzida pelo fraudador com a intenção de alterar a medição. 

Nessa Naquela imagem, percebemos um transceptor responsável por capturar e enviar os 

comandos de acionamento da fraude para dois microcontroladores que irão  concretizar a 

fraude. Quando a placa está instalada, esses compenentes ficam escondidos embaixo de outros 

componentes, dificultando sua identificação.  

 

Figura 11: Placa falsa com transceptor, usado para configuração de valores da fraude. 

 

Fonte: NIT-DINST-002 [9] 

 

O tipo de fraude ilustrada na Figura 11 possui uma particular dificuldade em seu 

acionamento, pois, para aciona-la, deve-se conhecer o comando enviado pela rede de 

automação. Por meio de inspeção visual dos componentes instalados na placa é possível 
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inferir a maneira como a fraude é acionada e como esta altera os pulsos de medição; contudo, 

não é possível saber a quantidade alterada. 

Pelo motivo exposto, esse tipo de fraude foi escolhido para um estudo mais 

aprofundado. Os microcontroladores da placa foram removidos e o código binário gravado 

neles foi extraído utilizando ferramentas próprias para tal. 

Sobre o código binário foi feito  o disassembly, processo de engenharia reversa que 

consiste em transformar o binário em assembly, linguagem de máquina mais próxima de ser 

inteligível. 

O último passo para compreensão de como a fraude é executada é o passo mais 

custoso, pois exige maior esforço humano. O código assembly foi executado linha a linha 

dentro de um simulador e o comportamento foi analisado. A partir da análise no simulador, 

foi possível concluir que a) o microcontrolador da fraude recebe um comando via interface de 

automação; b) que o comando contém um caractere determina o acionamento/interrupção da 

fraude; c) um número com dois algarismos determina o intervalo de pulsos entre os pulsos 

adicionados.  Na Figura 12 ilustramos um abastecimento no qual o valor de intervalo enviado 

é de 15 pulsos, valor tipicamente usado pelos fraudadores. 

Figura 12: Fraude configurada para 15 pulsos de intervalo. 

 

Fonte: o autor (2017) 

 

É possível concluir, a partir do apresentado na  Figura 12, que o comando de ativação 

da fraude carrega dentro dele um parâmetro que configura na fraude o percentual que deve ser 

adicionado ao volume realmente abastecido. Conclui-se, portanto, que o valor das fraudes 

dessa natureza é configurável e pode chegar a 100% se for enviado um comando com o 

parâmetro 01. 
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Para ativar a fraude e comprovar as informações obtidas do código dos 

microcontroldadores, foi criado um programa de computador (apresentado na Figura 13) 

capaz de enviar os comandos extraídos e configurar a fraude para o percentual escolhido. 

Figura 13: Software para envio de comando de ativação de fraude 

 

Fonte: o autor (2017) 

 

5.2 PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO 

Atualmente,  o grande problema dos instrumentos capazes de realizar a verificação de 

integridade é  a utilização de protocolos proprietários,  isto é, cada instrumento precisa de sua 

própria ferramenta. O protocolo unificado possibilitaria o uso de uma única ferramenta para 

realizar a verificação subsequente de qualquer instrumento. Além das verificações 

subsequentes, também é desejável que os cidadãos possam verificar a autenticidade das 

medições e novamente o uso de um único protocolo facilitaria muito esse processo. 

A primeira iniciativa de desenvolver um protocolo único para verificações 

subsequentes de um instrumento foi o regulamento metrológico de mototaxímetro [17]. O 

protocolo desenvolvido durante esse trabalho baseou-se no protocolo de mototaxímetro, de 

forma a manter a compatibilidade com o mesmo, ou seja, é possível usar o protocolo proposto 

nesse trabalho para realizar também a checagem da integridade dos mototaxímetros. 

Contudo, um obstáculo  para manter a estrutura do protocolo de mototaxímetro está no 

tamanho máximo endereçável para o mesmo, de 256 bytes de dados.  . Para resolver esse 
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problema, a solução proposta foi criar dois formatos de mensagem; o primeiro idêntico ao 

mototaxímetro e usado para dados menores que 256 bytes; e o segundo com uma estrutura 

parecida, porém com dois bytes para tamanho de dados e CRC32, para checagem da 

integridade da mensagem, usado para mensagens de 257 a 65536 bytes. Para identificar qual 

formato está sendo usado, o terceiro byte relativo ao tipo dos dados foi dividido em dois 

nibles, o primeiro nible informa o formato da mensagem e o segundo o tipo de dado, como 

será descrito a seguir. 

Se o número de dados a serem transmitidos for ≤ 256 bytes, o campo <Formato> 

assume um dos seguintes valores:  

• 00h para dados no formato hexadecimal 

• 01h para dados no formato BCD compactado 

• 02h para dados no formato ASCII estendido 

• 03h para dados no formato ponto flutuante 

Se o número de dados a serem transmitidos for > 256 bytes, o campo <Formato> 

assume um dos seguintes valores: 

• 10h para dados no formato hexadecimal 

• 11h para dados no formato BCD compactado 

• 12h para dados no formato ASCII estendido 

• 13h para dados no formato ponto flutuante 

 

O novo protocolo possui uma lista bastante extensa de comandos e  a possibilidade de 

adicionar muitos mais conforme seja necessário. Para evitar sobreposição de comandos, foram 

criadas faixas para três categorias de comandos, quais sejam: a) comandos gerais, usados por 

todos os instrumentos; b) comandos específicos, usado por um tipo de instrumento e c) 

comandos estendidos reservados para que o fabricante possa criar seus próprios comandos. 

 Para tornar público o novo protocolo, sugere-se a criação de uma norma e, nesse 

sentido, ele foi revisado por uma equipe da Dimel e enviado para fabricantes de instrumento 

para ser criticado a fim de gerar uma nova revisão. O documento enviado aos fabricantes 

encontra-se no ANEXO 1. 
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5.1 FERRAMENTA DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE  

A ferramenta de verificação de integridade foi construída no ambiente de 

desenvolvimento Netbeans, usando a linguagem Java e o framework de interfaces swing. A 

verificação de integridade é realizada seguindo a metodologia explicada no capítulo 3.   

Na ferramenta foram implementadas duas funcionalidades principais.  Na primeira, 

ilustrada na Figura 14, a ferramenta é conectada a um instrumento reconhecidamente 

autêntico e um procedimento para geração de uma tabela com informações do instrumento é 

executado.  A tabela gerada pode ser salva em um arquivo.  Na segunda, ilustrada na Figura 

15, a ferramenta é conectada a um instrumento em análise e a tabela com informações é 

carregada a partir de um arquivo; em seguida um procedimento para verificar a integridade 

desse instrumento pode ser executado e o resultado apresentado.   

 

Figura 14: Geração de tabela de hashs 

 

Fonte: o autor (2017) 
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Figura 15: Verificação de integridade 

 

Fonte: o autor (2017) 

A tabela gerada pela ferramenta possui os seguintes dados: 

• Início - Início da faixa de memória do sobre a qual o hash será calculado 

• Fim - Fim da faixa de memória do sobre a qual o hash será calculado 

• Semente - Semente usada como parâmetro opcional para cálculo do hash 

• Tempo - Tempo que o instrumento levou para calcular o hash 

• Hash – Código hash calculado sobre a faixa de memória  

Para evitar que um instrumento adulterado calcule previamente e responda 

corretamente o hash, segundo Castro et al[18], deve-se informar um parâmetro aleatório a ser 

usado pela função de cálculo de hash. Duas abordagens foram implementadas na ferramenta e 

podem ser usadas sozinhas ou em conjunto. A primeira é usar o tamanho e início da faixa de 

memória sobre a qual o hash será calculado. A segunda é enviar a semente a ser usada como 

valor inicial para a função hash. 

A ferramenta de verificação ainda mede o tempo de resposta de uma solicitação de 

hash. A diferença entre o tempo de resposta esperado e o tempo medido pode indicar que o 

instrumento executa outras funções, potencialmente maliciosas, além do cálculo do hash. 

Dessa forma, segundo Seshadri et al[19], ataques que se baseiam em compressão de dados ou 

em consultas pela rede poderiam ser evitados.   
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5.2 FERRAMENTA PARA VERIFICAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL DE 
UMA MEDIÇÃO 

A ferramenta de verificação da assinatura digital de uma medição foi incluída como 

um módulo no mesmo software que a ferramenta de verificação de integridade. 

A verificação de uma assinatura é realizada em dois passos; primeiramente é solicitado 

ao instrumento o seu certificado, em seguida se o certificado for válido, é solicitado o pacote 

de dados com a respectiva assinatura. 

O certificado do instrumento é composto por sua chave pública mais uma assinatura 

digital feita sobre esta chave por uma entidade de terceira parte (nesse caso o Inmetro poderá 

ser a entidade). A validação deste certificado poderá ser feita pelo software desde que ele 

conheça previamente a chave pública da entidade de terceira parte. Uma vez validada a chave 

pública do instrumento, ela poderá ser usada para validar os dados relativos a um 

abastecimento. Se a chave não puder ser validada, o software informa o erro ao usuário, 

conforme demonstrado na Figura 16. 

Figura 16: Certificado do instrumento inválido 

 

Fonte: o autor (2017) 
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O pacote de dados é composto pelos dados do abastecimento e por uma assinatura que 

pode ser verificada usando a chave pública do instrumento obtida através do seu certificado. 

A Figura 17 mostra um abastecimento com assinatura válida. 

 

Figura 17: Dados do abastecimento verificados 

 

Fonte: o autor (2017) 

 

Se qualquer dado relativo ao abastecimento ou a própria assinatura forem alterados, a 
assinatura digital não poderá ser validada, e nesse  caso a mensagem de “assinatura inválida” 
será exibida (como visto na Figura 18). 
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Figura 18: Assinatura dos dados inválida 

 

Fonte: o autor (2017)  



45 

 

 

5.3 PROTÓTIPO FUNCIONAL DE BOMBA MEDIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS  

5.3.1 Display com mostrador de assinatura válida 

Para demonstração do funcionamento do instrumento, foi desenvolvido um display 

(exibido na Figura 19) similar ao de uma BMC comumente usada adicionando um conjunto 

de leds para identificar se o resultado exibido possui uma assinatura digital válida.  

Figura 19: Projeto da placa de display 

 

Fonte: o autor (2017) 

 

A placa é composta por sete leds bicolores a serem posicionados sob a máscara com a 

inscrição “Não Conferido”, sendo dois leds à esquerda referentes à palavra “Não” e cinco leds 

à direita referentes à palavra “Conferido”.  

Quando a assinatura digital é validada, apenas os leds à direita (como na Figura 20) 

são acesos em verde e é exibida a expressão “Conferido”. 
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Figura 20: Display informando abastecimento conferido 

 

Fonte: o autor (2017) 

 

Enquanto a assinatura digital não for recebida ou quando a validação desta dá erro, todos os 
leds são acesos em vermelho (como na Figura 21) e a expressão “Não Conferido” é exibida. 
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Figura 21: Display informando abastecimento não conferido 

 

Fonte: o autor (2017) 

  

5.3.2 Assinatura digital por software 

A maneira mais simples e barata de executar o algoritmo proposto de assinatura digital 

é executar as funções de hash SHA-256 e criptografia assimétrica ECC-256 no mesmo 

microcontrolador ATmega2560 que executa a medição propriamente dita. Esta foi a 

abordagem inicialmente escolhida para a confecção deste protótipo.  

Por ser um microcontrolador de apenas 8bits, a ATmega2560 necessita de um grande 

número de operações para exercer os 256 bits tanto da função SHA-256 quanto da função 

ECC-256. Embora microcontroladores com operações de 16 ou 32 (???) pudessem ter 

melhores resultados, a opção de usar o ATmega2560 foi por esse ser mais semelhante aos 

microcontroladores usados atualmente nos projetos de BMCs.  

Embora a assinatura digital feita por software tenha funcionado, entre o término do 

abastecimento e a exibição do resultado com assinatura digital conferida passaram-se 17 
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segundos, o que pode causar estranheza ao usuário que atualmente está acostumado a ver o 

resultado praticamente no mesmo momento em que o  veículo é abastecido.  

5.3.3 Assinatura digital por hardware 

A solução adotada neste trabalho para diminuir o tempo entre o abastecimento e a 

disponibilização do resultado da medição assinada foi usar um chip de criptografia dedicado à 

assinatura digital (Figura 22), como descrito por Tanembau [12]: “Os algoritmos 

criptográficos podem ser implementados em hardware (para obter velocidade) ou em 

software (para obter flexibilidade)”. 

 
 Essa afirmação pode ser comprovada com a segunda implementação, tendo o tempo 

diminuído de 17 segundos para 2 segundos. 

Foram usados dois módulos de criptografia CryptoAuth Xplained Pro (CAXPro) 

Evaluation Kit doados pelo fabricante Atmel iguais ao da Figura 22. O primeiro módulo foi 

instalado no pulser e usado para assinar digitalmente o pacote de dados, para isso ele foi 

configurado para gerar um par de chaves criptográficas. O segundo módulo foi instalado no 

display e usado para conferir a assinatura do pacote de dados. Para isso foi solicitado ao 

primeiro módulo a chave pública gerada e essa chave foi armazenada no segundo módulo. 

Figura 22: Módulo de criptografia 

  

Fonte: Atmel[19] 
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5.3.4 Assinatura digital hardware x software  

5.3.4.1 Nível de segurança da solução 

A assinatura digital por hardware foi considerada mais segura, pois a chave privada 

foi gerada pelo chip de criptografia e não é possível ser lida. Já a assinatura digital software, 

ainda que possa ser implementado um algoritmo de geração de chaves, o microcontrolador 

não oferece todas as garantias de tamperprof (proteção contra acessos indevidos as memórias) 

oferecidas pelo chip de criptografia descritas em [20]. 

5.3.4.2 Tempo para assinatura e influência no processo de abastecimento 

A assinatura digital por hardware se demonstrou mais de oito vezes mais rápida que a 

assinatura digital por software. Embora nenhuma das duas inviabilize a operação de 

abastecimento de um automóvel que dura minutos a opção por software demanda uma espera 

para que o usuário possa ver o resultado final portanto é possível que a assinatura por 

hardware seja mais barata em casos específicos. 

5.3.4.3 Custo 

Para a implementação deste trabalho o custo da implementação por software foi 

menor, uma vez que foram usados dois componentes a menos (chips de criptografia) que em 

2017 custavam U$10 cada [21]. Contudo, em um projeto real existem outros custos que são 

impossíveis de serem avaliados sem os dados concretos, como por exemplo, os custos de 

alteração de um projeto já existente. 
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6. RESULTADOS E SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

O estudo sobre as fraudes existentes e a engenharia reversa feita sobre a fraude 

acionada pelo sistema de automação permitiram respaldar os laudos de perícias nas placas 

quanto à quantidade subtraída do consumidor. Além de tornar possível o acionamento das 

fraudes em campo, este acionamento permite, quando do poder policial presente, que o 

fraudador seja preso em flagrante por furto ao consumidor.  

Com base neste trabalho foi feita uma minuta de Norma de requisitos do protocolo de 

comunicação serial para verificação de integridade de software em instrumentos de medição e 

autenticidade de uma medição “ANEXO 1” a ser adotado pelas bombas medidoras de 

combustíveis ou qualquer outro instrumento de forma a padronizar comandos que permitam  

checar a integridade de software e a autenticidade do resultado de uma medição, além de 

permitir automatizar as verificações dos instrumentos. 

A partir do referencial teórico estudado, foi desenvolvido um protótipo de BMC que 

será doado ao Inmetro e servirá para demonstrações do procedimento de checagem do 

software nos diversos fóruns de discussão de combate a fraudes metrológicas na venda de 

combustíveis. O protótipo também poderá ser usado para validação de novas ferramentas que 

auxiliem os metrologistas no combate às fraudes.  

Além do protótipo de BMC, foi desenvolvido um aplicativo que faz uso do protocolo 

do “ANEXO 1” para realizar verificação de integridade do SLR e a autenticidade de uma 

medição. Este software poderá ser utilizado nos processos de avaliação de modelo de novos 

instrumentos e de verificações subsequentes, em campo, dos instrumentos em funcionamento. 

Este aplicativo já está sendo usado para realizar verificação de integridade de software dos 

equipamentos simulador de pista dotado de banco de rolos, utilizado pelos órgãos da 

RBMLQ-I, possibilitando a procedimento de checagem da integridade do software de forma 

simples e automatizada. 

O aplicativo foi validado em relação ao protótipo desenvolvido e demonstrou que a 

implementação das técnicas descritas nos capítulos 5 e 6 é efetiva e suficiente para evidenciar 

a tentativa de alterações em uma medição. Também foi demostrado que usando uma 

implementação de assinatura digital por hardware o acréscimo no tempo de abastecimento é 

de apenas dois segundos, não inserindo nenhuma alteração significativa ao processo de 

abastecimento dos automóveis e incrementando a confiabilidade.  
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A metodologia apresentada para conferir a assinatura digital de um pacote de medição 

e implementada na ferramenta apresentada no item 7.2 baseia-se no uso de um certificado 

digital para validar a chave pública do pulser que será usada para conferir a assinatura.  

Conforme descrito no item 4.3.5, atualmente no Brasil não há estrutura de PKI para emissão 

de certificados de “coisas”, ou seja, não existe uma PKI que permita emitir certificados para 

os pulsers das BMCs. Portanto sugere-se o desenvolvimento dessa nova PKI como com 

trabalho futuro de fundamental importância para que sejam gerados certificados para os 

pulsers das BMCs. 
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7. CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou a análise de fraudes eletrônicas 

instaladas em BMCs com a finalidade de alterar o resultado de uma medição e obter lucro 

indevido. Também foi possível avaliar como as ferramentas desenvolvidas durante o trabalho 

podem auxiliar os metrologistas a realizarem a checagem de software durante as verificações 

subsequentes. 

Tanto as fraudes encontradas durante a pesquisa quanto a fraude em que foi realizada a 

engenharia reversa funcionam de forma muito semelhante, alterando a quantidade de pulsos 

gerados pelo transdutor conhecido como pulser durante o abastecimento. As fraudes desse 

tipo podem ser desabilitadas, o que dificulta encontrá-las, pois, ao fazer uma verificação nos 

moldes atuais, o instrumento não apresenta erros metrológicos em função das fraudes.  

Para auxiliar o combate a esse tipo de fraude, foram propostas técnicas de segurança 

da informação que impeçam a alteração da medição ou que deixem essa alteração evidente. 

Foi proposto que a medição seja assinada pelo pulser da BMC de forma a garantir a 

autenticidade dessa medição. Para que a medição não seja alterada antes de ser assinada foi 

proposto verificar a integridade do software do pulser.   

Para viabilizar a checagem da BMC durante as verificações subsequentes entende-se 

como necessário que os comandos usados para checar o software sejam padrões. Nesse 

sentido, foi iniciada a confecção de uma minuta de norma com um protocolo de comunicação 

que permita checar o software da BMC.  

Foi construída a ferramenta apresentada no item 7.1, que utiliza o protocolo descrito 

no Anexo 1 para fazer essa verificação de integridade do SLR. A verificação feita com a 

ferramenta pode ser realizada de forma rápida e automática. Nos testes executados, todas as 

alterações no software do pulser foram evidenciadas, demonstrando assim que a metodologia 

e a ferramenta são capazes e suficientes para garantir que o software do pulser não sofreu 

nenhuma alteração.  

Também foi proposto que o pulser transmita o pacote de medição assinado e que 

posteriormente essa assinatura seja conferida. Essa nova metodologia de funcionamento foi 

proposta com o objetivo de evidenciar qualquer alteração na medição durante a comunicação 

entre o pulser e o display. Esse procedimento foi implementado nos protótipos de BMC 

apresentados no item 7.3. Os protótipos foram validados em relação à ferramenta de 



53 

 

 

verificação da assinatura de uma medição descrita no item 7.2. Nos testes executados, todas as 

alterações no pacote de medição foram detectadas tanto pelo display quanto pela ferramenta, e 

assinaturas que não possuíam um certificado digital válido também foram evidenciadas pela 

ferramenta. 

Nesse sentido, foi possível avaliar as ferramentas descritas nos itens 7.1 e 7.2 no seu 

uso durante as verificações subsequentes de BMCs para assegurar a integridade do SLR e a 

autenticidade da medição, tendo essas ferramentas sido validadas em relação ao protótipo 

desenvolvido e demonstrado ser suficientes para esse objetivo. 
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ANEXO 1 - REQUISITOS DO PROTOCOLO DE 
COMUNICAÇÃO SERIAL PARA VERIFICAÇÃO DE 
INTEGRIDADE DE SOFTWARE EM INSTRUMENTOS DE 
MEDIÇÃO E AUTENTICIDADE DE UMA MEDIÇÃO 

 

SUMÁRIO 

1 OBJETIVOS 

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

3 RESPONSABILIDADE 

4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

5 DEFINIÇÕES 

6 DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO SERIAL 

ANEXO 2 - PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DO 
SOFTWARE 

ANEXO 3 - PROCEDIMENTO DE CÁLCULO DO CRC 

 

1 OBJETIVOS 

1.1 Esta Norma tem como objetivos: 

(i) Estabelecer os requisitos técnicos mínimos necessários para implementação do protocolo 
de comunicação serial entre os instrumentos de medição controlados por software e o 
Dispositivo de Verificação de Integridade de Software.  

 

(ii) Descrever as etapas para o procedimento de verificação de integridade do software 
legalmente relevante instalado nos instrumentos de medição controlados por software, 
conforme previsto no Regulamento Técnico Metrológico específico de cada instrumento. 

 

2  CAMPO DE APLICAÇÃO 

2.1 Esta norma se aplica aos seguintes instrumentos e dispositivos de medição controlados por 
software: 

a) Bombas Medidoras de Combustíveis Líquidos; 

b) Mototaxímetros; 
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3  RESPONSABILIDADE 

3.1 A responsabilidade pela aprovação, revisão e cancelamento desta Norma é do Sinst – 
Setor de Instrumentação, Hardware e Software. 

 

 

4   DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 - Portaria Inmetro no 393 de 26 de julho de 2012 - Aprova o Regulamento Técnico 
Metrológico estabelecendo as condições técnicas e metrológicas a que devem atender os 
mototaxímetros, incluindo requisitos de software. 

- Portaria Inmetro no. 150 de 29 de março de 2016 - Adota, no Brasil, o Vocabulário 
Internacional de Termos de Metrologia Legal (VIML). 

- Norma Inmetro Nit-Sinst-021 - Procedimento de Assinatura Digital, Geração e Manutenção 
de Chaves Criptográficas. 

 

5 DEFINIÇÕES 

5.1 Siglas e abreviações 

 

ASCII - American Standard Code for Information Interchange 

ANSI - American National Standards Institute 

AM – Avaliação de Modelo 

BCD – Binary Coded Decimal 

CRC - Cycling Redundancy Check 

SINST - Setor de Instrumentação, Software e Hardware 

DVIS - Dispositivo de Verificação de Integridade de Software 

EIA - Electronic Industries Alliance 

EDR - Enhanced Data Rate 

HMAC - Keyed-Hash Message Authentication Code 

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

MAC - Message Authentication Code 

RTM - Regulamento Técnico Metrológico 
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5.2 Termos 

ASSINATURA DIGITAL - algoritmo matemático que assegura autenticidade e integridade 

a um conjunto de dados. 

BCD COMPACTADO - representação numérica, onde cada nibble de um byte representa 

dois dígitos em BCD. 

BLUETOOTH - padrão industrial de comunicação de dados sem fio para curtas distâncias 

voltado para aplicações envolvendo a troca de informações entre dispositivos fixos e móveis. 

CARGA DE SOFTWARE - processo de transferência de software para os dispositivos de 

hardware do instrumento através de qualquer meio técnico apropriado. 

CHAVE PÚBLICA - sequência de bytes utilizada como chave criptográfica durante a 

verificação da autenticidade de uma assinatura digital. 

CERTIFICADO (VALIDADOR) DE CHAVE PÚBLICA- Conjunto formado por uma 

chave pública e a assinatura digital do Inmetro sobre esta chave publica. 

DISPOSITIVO VERIFICADOR DE INTEGRIDADE DE SOFTWARE - ferramenta 

auxiliar utilizada pelo órgão metrológico regulador que possui funcionalidades específicas 

para realização de procedimentos de apreciação técnica de modelo, verificação inicial, 

verificação subsequente e pós-reparo, no âmbito da verificação do software legalmente 

relevante.  

FUNÇÃO HASH- algoritmo que mapeia um conjunto de dados de comprimento variável 

para dados de comprimento fixo. Os valores retornados por uma função hash são chamados 

valores hash, códigos hash, ou simplesmente hashes. Uma função hash possui as seguintes 

propriedades:  

- A mudança em qualquer bit de um bloco de dados aplicado à entrada da função implica em 

um código hash diferente como resultado. 

- Não é viável a partir de um determinado código hash retornar ao bloco de dados original. 

- Não é viável encontrar dois blocos de dados que gerem o mesmo código hash. 
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HALF DUPLEX - forma de comunicação de dados entre dispositivos em que ambos podem 

transmitir e receber dados, porém não simultaneamente; a transmissão tem sentido 

bidirecional. 

INTEGRIDADE DE SOFTWARE - garantia de que o software legalmente relevante não foi 

submetido a alteração intencional ou não intencional durante o seu uso, transferência ou 

armazenamento. 

INTERFACE DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA- conexão elétrica, ótica ou por 

rádio, ou outros meios de hardware, que permite a troca de informações legalmente relevantes 

entre o DVIS e o instrumento de medição e/ou seus componentes de software e hardware. 

NOME DO DISPOSITIVO BLUETOOTH - sequência de caracteres que corresponde ao 

identificador da interface de comunicação serial sem fio, padrão Bluetooth, utilizada como 

interface de verificação metrológica. 

REGISTRO DE AUDITORIA - conjunto de dados contendo o registro de quaisquer eventos 

e/ou alterações no instrumento que sejam legalmente relevantes e passíveis de influenciar suas 

características metrológicas. 

REGISTRO DE ALTERAÇÕES DE PARÂMETROS RELEVANTES - dados do 

registro de auditoria referentes a alterações em partes do software/hardware/dados do 

instrumento diretamente envolvidas ou que de alguma forma interferem nas características 

metrológicas regulamentadas pela metrologia legal. 

REGISTRO DE INTERRUPÇÕES NO FUNCIONAMENTO DO INSTRUMENTO - 

dados do registro de auditoria referentes aos eventos que provocam interrupções no 

funcionamento do instrumento. 

REGISTRO DE OPERAÇÕES DE CARGA DE SOFTWARE - dados do registro de 

auditoria referentes aos eventos de carga de software legalmente relevante no instrumento. 

VALOR DO HASH - resultado de uma função hash, representa um valor numérico de 

comprimento fixo que identifica de maneira única um determinado arquivo, software ou 

firmware. 

VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE - procedimento que estabelece se um arquivo, 

software ou firmware corresponde a um arquivo, software ou firmware previamente 

conhecido. 
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VERSÃO DE SOFTWARE - sequência de caracteres que identifica univocamente software 

e suas atualizações. 

 

6 DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO SERIAL 

6.1 Orientações Gerais 

6.1.1 Todos os requisitos gerais devem ser atendidos pelos instrumentos de medição listados 
no item 2.1 para correta implementação do protocolo de comunicação serial. 

 

6.1.2 A comunicação serial de dados entre o instrumento e o dispositivo verificador definida 
neste protocolo ocorre através uma linha de dados half duplex.  

 

6.1.3 Em hardware, este protocolo atua em uma comunicação serial através de interface de 
verificação metrológica específica para cada tipo de instrumento, conforme definido no seu 
RTM. As especificações técnicas para cada uma das interfaces contempladas para utilização 
com este protocolo estão definidas no item 6.2. 

 

6.1.4 Toda comunicação entre o DVIS e o instrumento de medição é implementada com base 
no modelo mestre/escravo. Apenas o dispositivo verificador (mestre) pode iniciar uma 
sequência de comunicação com o instrumento (escravo).  

 

6.1.5 Toda atividade de comunicação ocorre sob a forma de “quadros” de comunicação de 
dados, conforme descrito no item (6.4) dessa Norma.  

 

6.1.6 Todos os quadros de comunicação transmitidos pelo dispositivo verificador são 
considerados ‘solicitações’.  

 

6.1.7 Todos os quadros de comunicação transmitidos pelo instrumento são considerados 
‘respostas’. 

 

6.1.8 O instrumento recebe uma solicitação de envio de dados do dispositivo verificador e 
fornece como resposta os dados solicitados.  

 

6.1.9 O conteúdo da solicitação enviada pelo dispositivo verificador inclui um código de 
função (comando) que especifica qual é a informação solicitada, bem como os demais dados 
necessários para correta interpretação da solicitação por parte do instrumento. 
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6.1.10 A resposta enviada pelo instrumento inclui o mesmo código de função que representa o 
comando enviado, sendo seguido pelo conjunto de dados solicitados, quando for o caso.  

 

6.1.11 Caso algum erro tenha ocorrido na comunicação, um código identificador de erro é 
retornado para o DVIS. Este código é utilizado pelo DVIS para determinação da ação a ser 
tomada na sequência do processo de comunicação com o instrumento. 

 

6.1.12 O tempo máximo para resposta do instrumento ao quadro de comunicação enviado 
pelo dispositivo verificador é de 5 segundos. 

 

 

6.2 Especificação das interfaces de comunicação 

6.2.1 Interface de comunicação serial padrão RS-232 

- As características elétricas e mecânicas da interface RS-232 devem seguir as especificações 
definidas na Norma EIA RS-232C. Especificações adicionais para implementação da interface 
de comunicação serial, caso existam, estão descritas nos RTMs específicos de cada 
instrumento. 

- A taxa de transmissão de dados mínima definida como padrão para esta interface é de 
1.200bps. 

- A taxa de transmissão de dados mínima definida como padrão para esta interface é de 
9.600bps, exceto quando indicado de forma diferente nos RTMs específicos de cada 
instrumento. 

 

6.2.2 - Interface de comunicação serial padrão Bluetooth 

- A conexão entre o instrumento e o DVIS é realizada através de uma interface de 
comunicação serial sem fio padrão Bluetooth, conforme as especificações definidas no padrão 
IEEE 802.15.1. 

- O dispositivo Bluetooth deve ser compatível com a versão 4.x Dual-Mode (Bluetooth Smart 
Ready), com suporte para as tecnologias BR/EDR (classic Bluetooth) e BLE (Bluetooth Low 
Energy). 

- O dispositivo Bluetooth deverá possuir alcance e potência equivalente a classe 2.  

- A taxa de transmissão de dados definida como padrão para a comunicação serial entre 
dispositivos é de 115.200 bps. 

- A conexão do dispositivo Bluetooth com a ferramenta DVIS deverá ser estabelecida através 
de operação de emparelhamento entre os dois dispositivos sempre sob demanda da ferramenta 
DVIS. 
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- A configuração do nome do dispositivo Bluetooth utilizado para emparelhamento deve 
permitir a associação do instrumento de medição com a sua respectiva interface de 
comunicação Bluetooth de maneira unívoca. 

- O nome do dispositivo Bluetooth utilizado para emparelhamento deverá estar sempre 
exibido de modo visível e destacado no instrumento, conforme descrito nos RTMs específicos 
de cada instrumento. 

 

 

6.3 Formato da palavra de dados 

 

6.3.1 Cada palavra de dados que compõe o quadro de comunicação possui o seguinte formato: 

 

1 bit de início (start bit), 8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de parada (stop bit) 

 

6.3.2 A taxa de transmissão de dados é específica para cada tipo de instrumento e está 
definida no item (6.2) dessa Norma. 

 

6.3.3 O padrão de transmissão é big-endian, onde os valores são transmitidos na ordem do bit 
mais significativo para o menos significativo.  

 

 

6.4 Estrutura do Quadro de Comunicação de Dados 

 

6.4.1 Notação utilizada na descrição dos campos que formam o quadro de comunicação de 
dados: 

- Números decimais são representados através de dígitos sem sufixo.  

- Números hexadecimais são representados com a letra ’h’ como sufixo depois do número.  

- A letra ‘xh’ é utilizada para indicar um dígito hexadecimal de valor variável.  

- A notação ‘xxh’ representa um número hexadecimal de dois dígitos (1 byte).  

- A notação ‘xxxxh’ representa um número hexadecimal de quatro dígitos (2 bytes). 

- A notação ‘xxxxxxxxh’ representa um número hexadecimal de oito dígitos (4 bytes). 
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6.4.2 O quadro de comunicação é formado por uma sequência de palavras de dados com a 
seguinte estrutura: 

 

STF Comando Formato No bytes de dados Dados CRC16 

1 byte 1 byte 1 byte 1 byte n bytes ≤ 256 2 bytes 

 

ou 

 

STF Comando Formato No bytes de dados Dados CRC32 

1 byte 1 byte 1 byte 2 bytes n bytes > 256 4 bytes 

 

onde: 

STX (1 byte): indica o início de um quadro de comunicação, podendo assumir os seguintes 
valores: 

- A2h: indica o início de uma solicitação de dados por parte do DVIS. 

- A3h: indica o início de uma resposta do instrumento à solicitação de dados, quando não há 
ocorrência de erro. 

- A5h: indica o início de uma resposta do instrumento à solicitação, quando há ocorrência de 
erro. 

 

Observação: a definição do protocolo de comunicação serial descrito nessa Norma prevê a 
utilização de comandos específicos do protocolo para realização de ensaios de desempenho 
em instrumentos de medição que possuem essa funcionalidade. Neste caso, o valor do campo 
<STX> poderá assumir também os seguintes valores: 

- A4h: indica o início de uma solicitação por parte do DVIS durante o ensaio de desempenho. 

- A6h: indica o início de uma resposta durante o ensaio de desempenho. 

 

Comando (1 byte): especifica a função solicitada ao instrumento. De acordo com este 
protocolo cada comando é utilizado para acessar um tipo específico de dado. Da mesma 
forma, na resposta do instrumento para o DIVIS, o campo <Comando> especifica que 
informação está sendo retornada para o instrumento. 

 

A lista dos comandos definidos para este protocolo está descrita no item (6.7). 
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Formato (1 byte): indica a codificação de dados utilizada no campo <Dados>. 

Se o número de dados a serem transmitidos for ≤ 256 bytes, o campo <Formato> assume um 
dos seguintes valores:  

- 00h para dados no formato hexadecimal 

- 01h para dados no formato BCD compactado 

- 02h para dados no formato ASCII estendido 

- 03h para dados no formato ponto flutuante 

Se o número de dados a serem transmitidos for > 256 bytes, o campo <Formato> assume um 
dos seguintes valores: 

- 10h para dados no formato hexadecimal 

- 11h para dados no formato BCD compactado 

- 12h para dados no formato ASCII estendido 

- 13h para dados no formato ponto flutuante 

 

No bytes de dados (1 ou 2 bytes): campo que informa a quantidade de bytes de dados 
presentes no campo <Dados>, durante a transmissão de uma solicitação ou de uma resposta.  

 

Dados (n bytes): campo reservado aos dados que serão efetivamente transmitidos e cujo 
formato e tamanho dependem dos valores dos campos <Formato> e <No bytes de dados>, 
respectivamente.  

 

CRC16 ou CRC32 (2 ou 4 bytes): utilizado para verificação de cada quadro de comunicação 
de dados transmitido, sendo o seu conteúdo formado por 2 ou 4 bytes calculados pelo 
dispositivo responsável pela transmissão e anexados ao final de cada quadro enviado. 

- Se o número de bytes de dados a serem transmitidos for ≤ 256 bytes, o valor do CRC é 
calculado a partir da aplicação de um algoritmo CRC de 16 bits. O tamanho do código 
CRC16 obtido é de 2 bytes. 

- Se o número de bytes de dados a serem transmitidos for > 256 bytes, o valor do CRC é 
calculado a partir da aplicação de um algoritmo CRC de 32 bits. O tamanho do código 
CRC32 obtido é de 4 bytes. 

- O byte mais significativo do código CRC deve ser transmitido primeiro, sendo transmitido 
em seguida o byte menos significativo. 

 

6.4.3 Em uma solicitação, o campo <Dados> contém os parâmetros necessários para o 
instrumento executar o comando especificado no campo <Comando>. Este campo nem 
sempre será utilizado, conforme mostrado na descrição dos comandos implementados neste 
protocolo. (item 6.7). 
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6.4.4 Na resposta para uma solicitação, o campo <Dados> deve conter os dados solicitados 
conforme a resposta esperada para cada comando enviado. Este campo nem sempre será 
utilizado, conforme mostrado na descrição dos comandos implementados neste protocolo. 
(item 6.7). 

 

6.4.5 Se após uma solicitação houver a ocorrência de algum dos erros descritos no item (6.5), 
o campo <Dados> assume o valor de um dos códigos de erro descritos na Tabela 1. 

 

 

6.5 Situações de Erro 

6.5.1 Quando o dispositivo verificador envia uma solicitação para o instrumento, é possível 
a ocorrência de apenas um dos seguintes eventos: 

 

a) O instrumento recebe a solicitação sem ocorrência de erros e pode responder à solicitação 
normalmente. 

b) O instrumento não recebe a solicitação enviada devido a algum erro de comunicação. 
Nenhuma resposta é enviada. O dispositivo verificador irá eventualmente identificar uma 
situação de time-out para a solicitação enviada. 

c) O instrumento recebe a solicitação, porém identifica um erro de comunicação (CRC 
incorreto, Erro de quadro ou Erro de Atraso). Neste caso, o instrumento deve retornar uma 
mensagem contendo o código de erro informando ao DVIS qual é a natureza do erro de 
comunicação. 

d) O instrumento recebe a solicitação sem ocorrência de erros de comunicação, mas não é 
capaz de processar a função solicitada. Esse evento ocorre nas seguintes situações: 

- o instrumento não reconhece o código da solicitação enviada (Comando Inválido). 

- os dados enviados juntamente ao comando solicitado não são considerados válidos (Dados 
Inválidos). Neste caso, o instrumento retorna uma mensagem contendo o código de erro que 
informa o DVIS qual a natureza do erro. 

 

6.5.2 Em caso de ocorrência de erro após uma solicitação, o instrumento deve responder com 
o seguinte quadro de comunicação: 

 

 

<A5h><00h><00h><02h><Código de Erro><CRC16> 
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onde: 

- O código A5h no campo <STX> indica ao DVIS a ocorrência de um erro. 

- O campo <Comando> assume sempre o valor 00h. 

- O campo <Formato> assume sempre o valor 00h. 

- O campo <No. De bytes> assume o valor 01h, tamanho fixo para os códigos de erro. 

- O campo <Dados> é formado pelo byte que corresponde ao código identificador do evento 
causador da situação de erro, conforme indicado na Tabela 1. 

 

 

Código Definição Descrição 

01h 
Erro de 
quadro  

“stop bit” de uma palavra de dados identificado com nível lógico 
baixo 

02h CRC inválido 
CRC da mensagem recebida não confere com o CRC enviado na 
solicitação 

03h 
Erro de 
atraso 

intervalo de tempo entre as palavras de dados do quadro de 
transmissão maior do que 3,5 vezes o tempo de transmissão de uma 
palavra (10 bits).  

04h 
Comprimento 

inválido 
nº de bytes de dados transmitidos diferente do valor informado no 
campo “No. de bytes de dados”. 

05h 
Comando 
inválido 

valor informado no campo “Comando” não faz parte da lista de 
comandos válidos para o instrumento. 

06h 
Dados 

inválidos 
valores informados no campo “Dados” não estão de acordo com os 
valores  definidos como parâmetros para a função solicitada 

07h 
Comunicação 
indisponível 

Instrumento ocupado 

08h - 1Fh reservados  faixa de códigos de erro reservada para uso do Inmetro 

20h - FFh reservados  faixa de códigos de erro  reservada para uso do fabricante 

Tabela 1 – Códigos de erro definidos para o protocolo de comunicação. 

 

 

6.5.3 – O código de erro 07h (‘Comunicação Indisponível’) pode ser utilizado como resposta 
ao comando de solicitação de hash para informar ao DVIS que o comando foi recebido e 
corretamente identificado, porém o processamento da informação ainda não foi concluído. 
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6.5.4- A faixa de códigos de erro reservada ao fabricante (20h – FFh) permite que o 
instrumento informe ao DVIS a ocorrência de qualquer outra situação de erro que não esteja 
prevista na Tabela 1. A descrição dos códigos de erro utilizados nesta faixa deve estar 
presente na documentação técnica apresentada pelo fabricante no processo de avaliação de 
modelo. 

 

6.5.5 - Na ocorrência de qualquer um dos erros descritos na Tabela 1, o quadro de 
comunicação transmitido deverá ser considerado inválido e descartado pelo instrumento. 

 

6.6 Representação numérica de ponto flutuante 

 

6.6.1 Sempre que indicado na descrição dos comandos deste protocolo (item 6.7), a 
representação binária de números de ponto flutuante deve ser implementada através do 
padrão ANSI-IEEE 754, no formato de precisão simples. 

 

Neste formato, a representação em ponto flutuante para armazenamento em um registro 
de 32 bits é descrita por: 

 

1 bit 8 bits 23 bits 

bit de 
sinal 

expoente polarizado 
(e’= e+127) 

mantissa 

 

O número real N armazenado no registro descrito acima é dado por: 

 

N= (-1)
S
2
e’-127 

(1.f) 

 

onde: 

S : bit de sinal 

e’: expoente polarizado = e + 127 

f : fração normalizada (mantissa). 

 

Informações detalhadas sobre o padrão ANSI-IEEE 754 podem ser encontradas em [Institute 
of Electrical and Electronic Engineering (2008), 754-2008 – IEEE – Standard for Floating-Point 

Arithmetic]. 
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6.7 Comandos do Protocolo 

 

6.7.1 Os comandos definidos para este protocolo estão divididos em três categorias: 

(i) Comandos Gerais: comandos que definem o conjunto de funcionalidades do protocolo que 
são comuns a todos os instrumentos listados no item 2.1.  

(ii) Comandos Específicos: comandos que definem o conjunto de funcionalidades do 
protocolo que são específicas para cada instrumentos listados no item 2.1. 

(iii) Comandos Estendidos: comandos do protocolo reservados para uso do fabricante. 

 

A Tabela 2 apresenta as faixas de comandos definidas para cada categoria. 

 

 

Categorias Faixas de Comando 

Gerais 00h a 3Fh 

Específicos 40h a 7Fh 

Estendidos 80h a FFh 

Tabela 2 – Distribuição das faixas de comando para cada categoria. 
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6.7.2 Comandos Gerais 

 

A Tabela 3 apresenta a lista dos comandos gerais definidos neste protocolo: 

Byte de 
comando 

Comando Descrição 

00h NOP Teste de enlace de comunicação 

01h Versão de software 
Solicita a versão de cada software legalmente 
relevante embarcado no instrumento 

02h 
Identificação do 

fabricante 
Solicita a identificação do fabricante do 
instrumento 

03h Tipo de instrumento 
Solicita o código que identifica o tipo de 
instrumento 

04h Modelo do Instrumento 
Solicita a identificação do modelo do 
instrumento 

05h Leitura de Hash 
Solicita o valor do hash de faixas selecionadas de 
memória para o dispositivo especificado 

06h 
Quantidade de 
alterações de 
Parâmetros  

Solicita a quantidade de registros de alteração 
de parâmetros legalmente relevantes 

07h 
Registro de alteração 

de Parâmetros 
relevantes 

Solicita os dados referentes ao registro de 
alteração de parâmetros legalmente relevantes 

08h 
Quantidade de 

operações de carga de 
software 

Solicita a quantidade de registros de operações 
de carga de software legalmente relevante  

09h 
Registro de cargas de 

software 
Solicita os dados referentes ao registro de 
cargas de software legalmente relevante 

Tabela 3 – Lista de comandos gerais definidos no protocolo. 
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Comando 00h – NOP 

Comando utilizado para teste do enlace de comunicação entre o dispositivo verificador e o 
instrumento. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato No bytes de dados CRC16 

A2h 00h 00h 00h A830h 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

STX Comando Formato No bytes de dados CRC16 

A3h 00h 00h 00h 3C33h 

 

Comando 01h – Versão de Software 

Comando utilizado para solicitar a versão do software embarcado no instrumento. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A2h 01h 00h 01h 
No 

identificador 
xxxxh 

onde: 

N
o
 identificador (1 byte): parâmetro que especifica qual componente ou dispositivo do 

hardware irá enviar sua versão do software, de acordo com o número de componentes ou 
dispositivos contendo software legalmente relevante efetivamente instalados no instrumento. 

Observações: 

- O valor do parâmetro No identificador informado na solicitação estará sempre de acordo 
com a enumeração descrita na documentação técnica do fabricante e também com a resposta 
do instrumento a comandos específicos definidos nessa Norma (ver item (6.7.3)).  

- Para o caso dos instrumentos que possuam apenas um dispositivo contendo software 
legalmente relevante, o valor do parâmetro No identificador é sempre 01h. 
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Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 01h Xxh xxh versão xxxxh 

 

onde: 

versão (n bytes): valor que representa a versão do software instalado no dispositivo 
especificado no campo <Dados> da solicitação. 

 

 

Comando 02h – Identificação do fabricante 

Comando utilizado para solicitar a identificação do fabricante do instrumento. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX 
Byte de 

comando 
Formato 

No bytes de 
dados 

CRC16 

A2h 02h 00h 00h 281Bh 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 02h 02h xxh 
Identificação 

do 
fabricante 

xxxxh 

 

onde: 

Identificação do fabricante (n bytes): sequência de caracteres que identifica o fabricante do 
instrumento em verificação. 
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Comando 03h – Tipo de instrumento 

Comando utilizado para solicitar a o código de identificação do tipo de instrumento. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
CRC16 

A2h 03h 00h 00h A80Ch 

 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 03h 00h 01h 
Identificação do 

tipo de instrumento  
xxxxh 

 

onde: 

identificação do tipo de instrumento (1 byte): código que indica o tipo de instrumento em 
verificação, conforme a seguinte tabela de referência: 
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Código Tipo de Instrumento 

00h Instrumento não cadastrado 

01h Mototaxímetros 

02h Bombas medidoras de combustíveis líquidos 

03h Computadores de vazão e conversores de volume 

04h Cromatógrafos a gás em linha 

05h Cronotacógrafos 

06h Medidores de densidade 

07h Equipamentos dotados de roletes para verificação de taxímetros 

08h Esfigmomanômetros eletrônicos digitais  

09h Etilômetros portáteis e não portáteis 

0Ah Medidores de água fria 

0Bh Instrumentos de pesagem automática (IPA) 

0Ch Instrumentos de pesagem não automática (IPNA) 

0Dh Medidores de gás automotivo 

0Eh Medidores de transmitância luminosa  

0Fh Medidores de umidade de grãos 

10h Medidores de velocidade para veículos automotivos 

11h Medidores eletrônicos de energia elétrica 

12h Opacímetros 

13h Taxímetros 

14h Termômetros digitais 

15h Medidores de gás combustível 

Tabela 4: códigos para tipos de instrumentos. 
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Comando 04h – Modelo do instrumento 

Comando utilizado para solicitar a identificação do modelo do instrumento em verificação. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
CRC16 

A2h 04h 00h 00h 2863h 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 04h 02h xxh 
Identificação 

do modelo 
xxxxh 

 

onde: 

Identificação do modelo (n bytes): sequência de caracteres que identifica o modelo do 
instrumento em verificação. 
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Comando 05h - Leitura de Hash 

Comando utilizado para solicitar o valor do hash, de acordo com os parâmetros informados 
no campo <Dados> da solicitação.  

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A2h 05h 00h xxh 
parâmetros de 

hash 
Xxxxh 

 

 

 

N
o

 

identificador 

endereço 

inicial 

endereço 

final 
semente 

onde: 

N
o
 identificador (1 byte): parâmetro que especifica qual componente ou dispositivo do 

hardware irá enviar o hash solicitado, de acordo com a quantidade de componentes ou 
dispositivos contendo software legalmente relevante efetivamente instalados no instrumento. 

Observações: 

- O valor do parâmetro No identificador deverá estar sempre de acordo com a enumeração 
descrita na documentação técnica do fabricante e também com a resposta do instrumento a 
comandos específicos definidos nessa Norma (ver item (6.7.3)).  

- Para o caso dos instrumentos que possuam apenas um dispositivo contendo software 
legalmente relevante, o valor do parâmetro No identificador é sempre 01h. 

endereço final (8 bytes): o endereço final do intervalo de memória fornecido para cálculo do 
hash. 

semente (n bytes): semente: valor aleatório utilizado para cálculo do hash da memória de 
programa. 

Observações: 

- O tamanho (em bytes) do parâmetro semente é dado pela expressão (No

 bytes de dados – 
17).  

- Caso a semente não seja utilizada, o parâmetro semente não é anexado ao final do campo 
<Dados> (ver Anexo 2). 

 



76 

 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 05h 00h xxh hash xxxxh 

onde: 

hash (n bytes): valor que representa o hash calculado para a faixa de memória definida pelos 
parâmetros endereço inicial e endereço final.  

Observação:  

- Caso o resultado do cálculo do valor do hash não esteja disponível para transmissão da 
resposta antes do período de time-out indicado no item (6.1.12), é permitida a resposta com o 
código de erro “comunicação indisponível”, conforme descrito no item (6.5.3). Neste caso, o 
DVIS repetirá a solicitação até que a mesma seja atendida. 

 

 

Comando 06h - Quantidade de Alterações de Parâmetros Relevantes 

Comando utilizado para solicitar o valor que representa a quantidade de registros armazenada 
no Registro de Alteração de Parâmetros Metrológicos Relevantes. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX 
Byte de 

comando 
Formato 

No bytes de 
dados 

CRC16 

A2h 06h 00h 00h A848h 

 

A resposta a esse comando deve ser implementada para os instrumentos de medição 
controlados por software listados em 2.1 e que permitem alterações de parâmetros relevantes. 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 06h 00h 01h 
No de 

alterações 
xxxxh 
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onde: 

N
o
 de alterações (1 byte): número de registros dos eventos de alteração de parâmetros 

relevantes do instrumento, armazenados no registro de auditoria. 

 

 

Comando 07h - Registro de Alteração de Parâmetros Relevantes 

Comando utilizado para solicitar o envio de dados referentes aos registros de alteração de 
parâmetros metrológicos relevantes. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A2h 07h 00h 01h índice xxxxh 

onde: 

índice (1 byte): índice do registro de auditoria para alterações de parâmetros relevantes 
selecionado para leitura, cujo valor inicial é 1 (um). 

Observação: 

- O índice fornecido segue a ordem cronológica dos registros de alteração de parâmetros 
relevantes, de tal forma que, para n registros, o n-ésimo registro corresponde ao registro 
armazenado mais recente. 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 07h 00h 12h 
registro de 

alterações 
xxxxh 

 

 

 

 

nível de acesso 
parâmetro 

alterado 
data& hora valor anterior valor posterior 
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onde: 

nível de acesso (1 byte): identificação do nível de acesso do responsável pela alteração, 
conforme descrição apresentada na documentação técnica disponibilizada pelo fabricante do 
instrumento. 

parâmetro alterado (2 bytes): identificação do tipo de parâmetro alterado, conforme descrição 
apresentada na documentação técnica disponibilizada pelo fabricante do instrumento. 

data& hora (7 bytes): data e hora da alteração do parâmetro, no seguinte formato: 

 

DDMMAAAAhhmmss 

 

onde: 

DD : um byte para representação do dia [01 a 31]. 

MM: um byte para representação do mês [01 a 12]. 

AAAA: dois bytes para representação do ano. 

hh: um byte para representação da hora [00 a 23]. 

mm: um byte para representação dos minutos [00 a 59]. 

ss: um byte para representação dos segundos [00 a 59] 

 

valor anterior (4 bytes): valor do parâmetro anterior à alteração. Valor expresso por um 
número binário de 32 bits na representação numérica de ponto flutuante, conforme descrito no 
item 6.6. 

valor posterior (4 bytes): valor do parâmetro após a alteração. Valor expresso por um número 
binário de 32 bits na representação numérica de ponto flutuante, conforme descrito no item 
6.6. 

 

Observação: 

- A resposta a esse comando deve ser implementada apenas nos instrumentos de medição 
controlados por software listados em 2.1 e que permitem alterações de parâmetros relevantes. 

 

 

Comando 08h - Quantidade de Operações de Carga de Software  

Comando utilizado para solicitar o valor que representa a quantidade de registros armazenada 
no Registro de Cargas de Software Legalmente Relevante. 
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Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX 
Byte de 

comando 
Formato 

No bytes de 
dados 

CRC16 

A2h 08h 00h 00h 2893h 

 

Observação: 

- A resposta a esse comando deve ser implementada apenas nos instrumentos de medição 
controlados por software listados em 2.1 e que permitem operações de carga de software 
legalmente relevante. 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 08h 00h 01h 
N
o

 de cargas 

de software 
xxxxh 

onde: 

no. de cargas de software (1 byte): número de registros dos eventos de operações de carga de 
software legalmente relevante, armazenados no registro de auditoria. 

 

Comando 09h - Registro de Cargas de Software 

Comando utilizado para solicitar o envio de dados referentes ao registro de cargas de software 
legalmente relevante no instrumento. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 09h 00h 01h índice xxxxh 

onde: 

índice (1 byte): índice do registro de auditoria para operações de carga de software 
selecionado para leitura.  

Observação: 
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- O índice fornecido segue a ordem cronológica dos registros de cargas de software 
legalmente relevante, de tal forma que, para n registros, o n-ésimo registro corresponde ao 
registro armazenado mais recente. 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 09h xxh xxh 
registro de 

cargas de 

software 

xxxxh 

 

 

 

nível de 

acesso 

N
o

 

identificador 

resultado da 

operação de 

carga 

data& 

hora 

versão 

anterior 

versão 

posterior 

 

onde: 

nível de acesso (1 byte): identificação do nível de acesso do responsável pela carga de 
software, conforme descrição apresentada na documentação técnica disponibilizada pelo 
fabricante do instrumento. 

N
o
 identificador (1 byte): parâmetro que especifica qual componente ou dispositivo do 

hardware foi alvo da operação de carga de software, de acordo com a quantidade de  
componentes ou dispositivos contendo software legalmente relevante efetivamente instalados 
no instrumento. 

Observações: 

- O valor do parâmetro No identificador deve estar sempre de acordo com a enumeração 
descrita na documentação técnica do fabricante e também com a resposta do instrumento a 
comandos específicos definidos nessa Norma (ver item (6.7.3)).  

- Para o caso dos instrumentos que possuam apenas um dispositivo contendo software 
legalmente relevante, o valor do parâmetro No identificador é sempre 01h. 

resultado da operação de carga(1 bytes): indicação do sucesso ou insucesso da operação de 
carga de software, conforme a seguinte representação: 

00h – insucesso da operação de carga 

01h – sucesso da operação de carga 
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data& hora (7 bytes): data e hora da carga der software, no seguinte formato: 

 

DDMMAAAAhhmmss 

 

onde: 

DD : um byte para representação do dia [01 a 31]. 

MM: um byte para representação do mês [01 a 12]. 

AAAA: dois bytes para representação do ano. 

hh: um byte para representação da hora [00 a 23]. 

mm: um byte para representação dos minutos [00 a 59]. 

ss: um byte para representação dos segundos [00 a 59] 

versão anterior (n bytes): versão de software anterior à operação de carga. 

versão  posterior (n bytes): versão de software posterior à operação de carga. 

 

Observação: 

- A resposta a esse comando deve ser implementada apenas nos instrumentos de medição 
controlados por software listados em 2.1 e que permitem operações de carga de software 
legalmente relevante. 
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6.7.2 Comandos Específicos 

 

A) Mototaxímetros 

 

A Tabela 5 apresenta a lista dos comandos específicos definidos para o instrumento 
Mototaxímetro. 

 

Comando Código Descrição 

40h Dispositivo indicador 
solicita o valor dos campos do 

dispositivo indicador 

41h Constante k solicita o valor da constante k 

42h Tarifa Inicial solicita o valor da tarifa inicial 

43h Tarifa Horária solicita o valor da tarifa horária 

44h Tarifa Quilométrica solicita o valor da tarifa quilométrica 

45h Posição de Comando 
solicita o valor da posição de 

comando 

46h Modo de Operação 
solicita o modo de operação do 

instrumento 

47h Incremento de Fração solicita o valor da fração programada 

48h Portaria de Aprovação 
solicita a portaria de aprovação do 

modelo 

 

Tabela 5 – Lista de comandos específicos para mototaxímetros. 
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Comando 40h - Dispositivo Indicador 

Comando utilizado para solicitar o valor monetário apresentado no dispositivo indicador ou, 
no modo de verificação em pista reduzida, o valor utilizado para leitura dos pulsos do 
transdutor. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
CRC16 

A2h 40h 00h 00h 2D33h 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser:  

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 40h xxh xxh 
valor 

remuneratório 
xxxxh 

onde: 

Valor remuneratório (n bytes): Este valor deve ser representado em BCD compactado, onde 
cada nibble transmitidocorresponde a dois dígitos no dispositivo indicador ou em 
hexadecimal, de acordo com a indicação do campo <Formato>. 

 

 

Comando 41h - Constante K 

Comando utilizado para solicitar o valor da constante K programada no instrumento. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
CRC16 

A2h 41h 00h 00h AD24h 
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Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser:  

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 41h xxh 04h Constante “k” xxxxh 

onde: 

Constante “k” (4 bytes): Este valor deve ser representado em BCD compactado, onde cada 
nibble transmitido corresponde a dois dígitos no dispositivo indicador ou em hexadecimal, de 
acordo com a indicação do campo <Formato>. 

 

 

Comando 42h - Tarifa Inicial 

Comando utilizado para solicitar a tarifa inicial programada no instrumento. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
CRC16 

A2h 42h 00h 00h AD18h 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser:  

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 42h xxh 04h tarifa xxxxh 

onde: 

tarifa(4 bytes): Este valor deve ser apresentado em unidade monetária e deve ser representado 
em BCD compactado, onde cada nibble transmitido corresponde a dois dígitos no dispositivo 
indicador ou em hexadecimal, de acordo com a indicação do campo <Formato>. 
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Comando 43h - Tarifa Horária 

Comando utilizado para solicitar a tarifa horária programada no instrumento. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
CRC16 

A2h 43h 00h 00h 2D0Fh 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser:  

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 43h xxh 04h tarifa xxxxh 

onde: 

tarifa(4 bytes): Este valor deve ser apresentado em unidade monetária e deve ser representado 
em BCD compactado, onde cada nibble transmitido corresponde a dois dígitos no dispositivo 
indicador ou em hexadecimal, de acordo com a indicação do campo <Formato>.  

 

Comando 44h - Tarifa Quilométrica 

Comando utilizado para solicitar a tarifa quilométrica programada no instrumento. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
CRC16 

A2h 44h 00h 00h AD60h 
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Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser:  

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 44h xxh 04h tarifa xxxxh 

onde: 

tarifa (4 bytes): Este valor deve ser apresentado em unidade monetária e deve ser 
representado em BCD compactado, onde cada nibble transmitido corresponde a dois dígitos 
no dispositivo indicador ou em hexadecimal, de acordo com a indicação do campo 
<Formato>.  

 

 

Comando 45h - Posição de Comando 

Comando utilizado para solicitar o valor da posição de comando. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
CRC16 

A2h 45h 00h 00h 2D77h 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser:  

 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 45h 00h 01h 
posição de 

comando 
xxxxh 

onde: 

posição de comando (1 byte): código de identificação da posição de comando atual, conforme 
a seguinte tabela de referência: 

 

 



87 

 

 

Código Posição de comando 

00h LIVRE 

01h OCUPADO ou tarifa 1 

02h a 7F 
Tarifa 2 em diante, de acordo com o item 6.6.2 alínea “d” do Anexo 

“2”. 

80h A PAGAR 

81h MODO DE VERIFICAÇÃO 

Tabela 6: posições de comando. 

 

 

Comando 46h - Modo de Operação 

Comando utilizado para solicitar o modo de operação configurado do instrumento. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
CRC16 

A2h 46h 00h 00h 2D4Bh 
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Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser:  

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 46h 00h 01h 
modo de 

operação 
xxxxh 

onde: 

modo de operação (1 byte): modo de operação do instrumento, conforme a seguinte tabela de 
referência: 

 

Código Modo de Operação 

00h quilométrico 

01h horário 

Tabela 7: modo de operação. 

 

 

Comando 47h - Incremento de Fração 

Comando utilizado para solicitar o valor do incremento de fração programado no instrumento. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
CRC16 

A2h 47h 00h 00h AD5Ch 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser:  

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 47h xxh 04h fração xxxxh 
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onde: 

fração(n bytes): Informação do valor monetário correspondente à um incremento de fração. 
Este valor deve ser apresentado em unidade monetária e deve ser representado em BCD 
compactado, onde cada nibble transmitido corresponde a dois dígitos no dispositivo indicador 
ou em hexadecimal, de acordo com a indicação do campo <Formato>. 

 

Comando 48h - Número da Portaria de Aprovação de Modelo 

Comando utilizado para solicitar a transmissão da portaria de aprovação de modelo. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
CRC16 

A2h 48h 00h 00h AD90h 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser:  

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 48h 01h 03h 
Identificação da 

portaria 
xxxxh 

 

 

Número da portaria ano 

 

onde: 

Número da Portaria (2 bytes): identificação do número da portaria de aprovação de modelo, 
no formato 

NNNN 

sendo: 

NNNN: dois bytes para representação do número da portaria [00 01 a 99 99]. 

 

ano (1 byte): um byte para representação do ano de aprovação do modelo.  
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B) Bombas Medidoras de Combustíveis Líquidos 

 

A Tabela 8 apresenta a lista dos comandos gerais definidos neste protocolo para o instrumento 
Bomba Medidora de Combustíveis.  

 

Byte de 
comando 

Comando Descrição 

40h 
Quantidades de Dispositivos 

Instalados na Bomba Medidora 

solicita a quantidade de dispositivos 
transdutores e indicadores 

instalados na bomba medidora 

41h 
Dispositivos Associados ao 

Último Abastecimento 

solicita a identificação dos 
dispositivos transdutores associados 

ao último abastecimento 
apresentado no dispositivo indicador 

especificado 

42h Pacote de Dados de Medição 

solicita os dados de medição 
referentes à última operação de 
abastecimento realizada pelo 

dispositivo transdutor especificado 

43h 
Certificador de Chave Pública 

do Dispositivo Transdutor 

solicita a chave pública certificada 
pelo Inmetro para cada dispositivo 

transdutor especificado 

44h 
Assinatura Digital do Pacote de 

Medição 

solicita a assinatura digital referente 
à última operação de abastecimento 
realizada pelo dispositivo transdutor 

especificado 

45h 
Número de Interrupções no 

Funcionamento do Instrumento 

solicita o número de registros de 
eventos de interrupção no 

funcionamento do instrumento. 

46h 
Registro de Interrupções no 

Funcionamento do Instrumento 

solicita os dados referentes ao 
registro de falhas no funcionamento 

do instrumento 

47h 
Número de Eventos de 

Manutenção  

solicita o número de registros de 
eventos de manutenção no 

instrumento 
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48h 
Registro de Eventos de 

Manutenção 

solicita os dados referentes ao 
registro de eventos de manutenção 

no instrumento 

 

Tabela 8 – Lista de comandos específicos para bombas medidoras de combustíveis. 

 

 

 

Comando 40h – Quantidades de Dispositivos Instalados na BMC 

Comando utilizado para solicitar a quantidade de dispositivos transdutores e indicadores 
instalados na bomba medidora de combustíveis. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato No bytes de dados CRC16 

A2h 40h 00h 00h 2D33h 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 40h 00h 02h 
quantidade de 

dispositivos 
xxxxh 

 

                       

n
o

 de dispositivos 

indicadores 

n
o

 de dispositivos 

transdutores 

onde: 

n
o

 de dispositivos indicadores (1 byte): valor que informa o número de dispositivos 
indicadores instalados no instrumento. 

n
o

 de dispositivos transdutores (1 byte): valor que informa o número de dispositivos 
transdutores instalados no instrumento. 
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Comando 41h – Dispositivos Associados ao Último Abastecimento 

Comando utilizado para solicitar a identificação dos dispositivos transdutores associados ao 
último abastecimento apontado pelo dispositivo indicador especificado. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A2h 41h 00h 01h 
dispositivo 

indicador  
xxxxh 

onde: 

dispositivo indicador (1 byte): parâmetro que informa sobre qual dispositivo indicador 
devem ser informados os dados solicitados. 

Observações: 

- Na solicitação, para o caso dos instrumentos que possuam dois dispositivos indicadores o 
valor do parâmetro dispositivo indicador sempre assumirá os valores 01h ou 02h, onde: 

. 01h: dispositivo indicador que corresponde ao LADO A da bomba medidora. 

. 02h: dispositivo indicador que corresponde ao LADO B da bomba medidora. 

- Para o caso dos instrumentos que possuam apenas um dispositivo indicador, assume-se que 
o mesmo está instalado no LADO A da bomba medidora, por definição. Neste caso, o valor 
do parâmetro dispositivo indicador será sempre 01h. 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 41h 00h xxh 
dispositivos 

associados 
xxxxh 

 

 

 

     
dispositivo 

transdutor 

1 

dispositivo 

transdutor 

2 

... 

dispositivo 

transdutor 

n 
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onde: 

dispositivos associados (n bytes): conjunto de valores que identificam quais são os 
dispositivos transdutores associados aos dados de abastecimento apontados no dispositivo 
indicador especificado na solicitação.  Estes valores devem seguir uma numeração sequencial 
simples, como mostrado a seguir: 

01h: dispositivo transdutor 1 

02h: dispositivo transdutor 2 

... 

0nh: dispositivo transdutor n 

 

Observação: 

- A identificação dos dispositivos transdutores deve estar de acordo com a documentação 
técnica apresentada pelo fabricante (item (3.6) do Anexo 3 - Requisitos de Segurança de 
Software e Hardware, do RTM de Bombas Medidoras de Combustíveis), e também com a 
identificação visual do lado da bomba medidora correspondente ao dispositivo indicador 
especificado (item (7) do RTM de Bombas Medidoras de Combustíveis). 

 

 

Comando 42h - Pacote de Dados de Medição 

Comando utilizado para solicitar a transmissão dos dados de medição referentes à última 
operação de abastecimento realizada pelo dispositivo transdutor especificado. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A2h 42h 00h 01h 
N
o

 

identificador  
xxxxh 

onde: 

N
o

 identificador (1 byte): parâmetro que indica ao instrumento a que dispositivo transdutor 
está associado o pacote de dados de medição a ser transmitido, de acordo com o número de 
dispositivos transdutores efetivamente instalados no instrumento. 

 

Observações: 
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- O valor do parâmetro No identificador informado na solicitação corresponde sempre a um 
dos valores fornecidos como resposta ao comando específico (41h) - “Dispositivos 
Associados ao Último Abastecimento”.  

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 42h 00h 27h 
pacote de dados de 

totalização da medição  xxxxh 

 

 

 

 

dispositivo 

transdutor 

dispositivo 

calculador 

identificador do 

abastecimento 

informação de 

medição  

constante de 

calibração 

volume 

abastecido  

valor da 

transação 

preço 

por litro  

data& 

hora 

 

onde: 

dispositivo transdutor (4 bytes): identificação unívoca do dispositivo transdutor que envia o 
pacote de dados. 

dispositivo calculador (4 bytes): identificação unívoca do dispositivo calculador. 

identificador do abastecimento (4 bytes): identificador unívoco do abastecimento. 

informação de medição (4 bytes): quantidade de pulsos para medição de volume do 
abastecimento (ou informação equivalente). 

constante de calibração (4 bytes):  constante de calibração do dispositivo transdutor. Valor 
expresso por um número binário de 32 bits na representação numérica de ponto flutuante, 
conforme descrito no item 6.6. 

volume abastecido (4 bytes): valor volume abastecido total calculado pelo dispositivo 
transdutor. Valor expresso por um número binário de 32 bits na representação numérica de 
ponto flutuante, conforme descrito no item 6.6. 

valor da transação (4 bytes): valor monetário total da transação. Valor expresso por um 
número binário de 32 bits na representação numérica de ponto flutuante, conforme descrito no 
item 6.6 

preço por litro (4 bytes): preço por litro do combustível abastecido. Valor expresso por um 
número binário de 32 bits na representação numérica de ponto flutuante, conforme descrito no 
item 6.6. 
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data& hora (7 bytes): data e hora do realização da medida de combustível, no seguinte 
formato: 

 

DDMMAAAAhhmmss 

 

onde: 

DD : um byte para representação do dia [01 a 31]. 

MM: um byte para representação do mês [01 a 12]. 

AAAA: dois bytes para representação do ano. 

hh: um byte para representação da hora [00 a 23]. 

mm: um byte para representação dos minutos [00 a 59]. 

ss: um byte para representação dos segundos [00 a 59] 

 

 

Comando 43h - Certificador de Chave Pública do Dispositivo Transdutor 

Comando utilizado para solicitar a transmissão da chave pública certificada de cada 
dispositivo transdutor (assinada digitalmente com a chave pública do Inmetro) da bomba 
medidora de combustíveis.  

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A2h 43h 00h 01h N
o

 identificador xxxxh 

 

onde: 

N
o

 identificador (1 byte): parâmetro que indica ao instrumento a que dispositivo transdutor 
está associada a chave pública certificada a ser transmitida, de acordo com o número de 
dispositivos transdutores efetivamente instalados no instrumento. 

 

Observações: 

- O valor do parâmetro No identificador informado na solicitação corresponde sempre a um 
dos valores fornecidos como resposta ao comando específico (41h) - “Dispositivos 
Associados ao Último Abastecimento”. 
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Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC32 

A3h 42h 00h xxxxh 
características 

da chave 

pública 

xxxxxxxxh 

 

 

 

chave 

pública 

algoritmo de 

criptografia 

algoritmo 

de hash 

assinatura  

Inmetro 

onde: 

chave pública (n bytes): chave pública do transdutor.  

algoritmo de criptografia (1 byte): código que indica o tipo de criptografia utilizada para 
assinatura dos pacote de dados de medição, conforme a seguinte tabela de referência: 

Código Algoritmo Código Algoritmo 

00h  RSA-PKCS 1.5  0Bh   ECDSA-NIST-B571 

01h   RSA-PSS 0Ch  ECDSA-NIST-K163 

02h  ECDSA-NIST-P192  0Dh  ECDSA-NIST-K233 

03h   ECDSA-NIST-P224 0Eh  ECDSA-NIST-K283 

04h   ECDSA-NIST-P256 0Fh  ECDSA-NIST-K409 

05h  ECDSA-NIST-P384 10h  ECDSA-NIST-K571 

06h  ECDSA-NIST-P521 11h  
DSA-INMETRO-

160/1024 

07h  ECDSA-NIST-B163 12h  
DSA-INMETRO-

224/2048 

08h  ECDSA-NIST-B233 13h  
DSA-INMETRO-

256/2048 

09h  ECDSA-NIST-B283 14h  
DSA-INMETRO-

256/3072 

0Ah  ECDSA-NIST-B409     

Tabela 10: códigos para algoritmos de criptografia. 
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algoritmo de hash (n bytes): código que indica o tipo de hash utilizado, conforme a seguinte 
tabela de referência: 

 

Código Algoritmo 

00h   SHA-224 

01h   SHA-256 

02h   SHA-384 

03h   SHA-512 

04h   SHA-512/224 

05h   SHA-512/256 

Tabela 11: códigos para algoritmos de hash. 

 

Assinatura Inmetro (n bytes): assinatura da chave pública do dispositivo transdutor. 

 

 

Comando 44h - Assinatura Digital do Pacote de Medição 

Comando utilizado para solicitar a transmissão da assinatura digital do pacote de dados 
referente ao último abastecimento realizado pelo dispositivo transdutor especificado. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A2h 44h 00h 01h 
N
o

 

identificador  
xxxxh 

onde: 

N
o
 identificador (1 byte): parâmetro que indica ao instrumento a que dispositivo transdutor 

está associada a assinatura digital a ser transmitida, de acordo com o número de dispositivos 
transdutores efetivamente instalados no instrumento. 
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Observação: 

- O valor do parâmetro No identificador informado na solicitação corresponde sempre a um 
dos valores fornecidos como resposta ao comando específico (41h) - “Dispositivos 
Associados ao Último Abastecimento”. 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser:  

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC32 

A3h 44h 00h xxxxh 
assinatura 

digital da 

medição 

xxxxxxxxh 

onde: 

assinatura digital da medição(n bytes): assinatura digital do pacote de dados referente ao 
último abastecimento realizado.  

Observação:  

- A assinatura digital possui tamanho variável e que depende do algoritmo de criptografia 
utilizado para assinatura do pacote de dados de totalização de medição.  

 

Comando 45h - Número de Interrupções no Funcionamento do 
Instrumento 

Comando utilizado para solicitar o valor que representa a quantidade de registros armazenada 
no Registro de Interrupções de Funcionamento do Instrumento. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato No bytes de dados CRC16 

A2h 45h 00h 00h 2D77h 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 45h 00h 01h 
No de 

interrupções 
xxxxh 

onde: 
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N
o

 de interrupções (1 byte): número de registros dos eventos de interrupção no 
funcionamento do instrumento ou de algum de seus dispositivos, armazenados no registro de 
auditoria. 

 

 

Comando 46h - Registro de Interrupções no Funcionamento do 
Instrumento 

Comando utilizado para solicitar o envio dos dados referentes ao registro de interrupções no 
funcionamento do instrumento ou de algum de seus dispositivos. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 46h 00h 01h índice xxxxh 

onde: 

índice (1 byte): parâmetro que informa o índice do registro de auditoria que deverá ser 
transmitido. 

Observação: 

- O índice fornecido segue a ordem cronológica dos registros de eventos de interrupção no 
funcionamento do instrumento, de tal forma que, para n registros, o n-ésimo registro 
corresponde ao registro armazenado mais recente. 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 46h 00h 09h registro 

de falhas 
xxxxh 

 

         

código de 

identificação 
N
o

 identificador 
data& hora da 

interrupção 
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onde: 

código de Identificação (1 byte): código de identificação do tipo de evento que gerou a 
interrupção do funcionamento do instrumento ou de algum de seus dispositivos, conforme a 
seguinte tabela de referência: 

 

Código Descrição do evento gerador da interrupção 

00h tentativa de acesso não autorizado no instrumento  

01h 
diferença na indicação de volume de combustível entre dispositivos 

transdutor e calculador 

02h falha na verificação do identificador do dispositivo transdutor 

03h falha na verificação da chave pública do dispositivo transdutor 

04h falha na verificação da assinatura digital pelo dispositivo indicador 

05h 
falha na verificação da assinatura digital pelo disp. calculador-

indicador 

06h - 
1Fh 

códigos de falha reservados para uso do Inmetro 

20h - 
FFh 

códigos de falha reservados para uso do fabricante 

Tabela 12: códigos para registro de falhas no instrumento. 
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Observações: 

- O evento “tentativa de acesso não autorizado no instrumento” não causa necessariamente 
a interrupção no funcionamento do instrumento. Porém, este a ocorrência deste evento 
deve constar do Registro de Interrupções de Funcionamento.  

- A FAIXA DE CÓDIGOS DE FALHA RESERVADA PARA USO DO INMETRO (06H - 1FH) SE 

DESTINA A FUTURAS ATUALIZAÇÕES DA NORMA NIT-DINST-020 E DO RTM DE BOMBAS 

MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS. 

- A FAIXA DE CÓDIGOS DE FALHA RESERVADA PARA USO DO FABRICANTE (20H - FFH) 

PERMITE QUE O INSTRUMENTO INFORME AO DVIS QUALQUER OUTRO EVENTO 

CAUSADOR DA INTERRUPÇÃO NO SEU FUNCIONAMENTO QUE NÃO ESTEJA 

PREVISTO NA TABELA 11. A DESCRIÇÃO DOS CÓDIGOS DE FALHA UTILIZADOS DEVE ESTAR 

PRESENTE NA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA APRESENTADA PELO FABRICANTE. 

 

N
o

 identificador (1 byte): parâmetro que identifica o dispositivo transdutor ou indicador 
associado a falha identificada, conforme enumeração descrita na documentação técnica 
apresentada pelo fabricante. 

Observação:  

- Caso o evento gerador do registro seja a “tentativa de acesso não autorizado no 

instrumento” (código 00h), o parâmetro ‘No identificador’ assume o valor 00h.  

 

data&hora da interrupção (7 bytes): data e hora da interrupção do funcionamento do 
instrumento, no seguinte formato: 

 

DDMMAAAAhhmmss 

onde: 

DD : um byte para representação do dia [01 a 31]. 

MM: um byte para representação do mês [01 a 12]. 

AAAA: dois bytes para representação do ano. 

hh: um byte para representação da hora [00 a 23]. 

mm: um byte para representação dos minutos [00 a 59]. 

ss: um byte para representação dos segundos [00 a 59] 
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Comando 47h - Número de Eventos de Manutenção 

Comando utilizado para solicitar o valor que representa a quantidade de registros armazenada 
no Registro de Eventos de Manutenção. 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato No bytes de dados CRC16 

A2h 47h 00h 00h AD5Ch 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 47h 00h 01h 
No de 

eventos 
xxxxh 

onde: 

N
o
 de eventos (1 byte): número de registro dos eventos de manutenção no instrumento 

armazenados no registro de auditoria. 

 

Comando 48h - Registro de Eventos de Manutenção 

Comando utilizado para solicitar o envio dos dados referentes ao registro de eventos de 
manutenção no instrumento. 

 

 

Formato da Solicitação: 

O dispositivo verificador transmite a solicitação com o seguinte formato: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 48h 00h 01h índice xxxxh 

onde: 

índice (1 byte): parâmetro que indica o índice do registro de auditoria que deverá ser 
transmitido. 

Observação: 
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- O índice fornecido segue a ordem cronológica dos registros de eventos de manutenção, de 
tal forma que, para n registros, o n-ésimo registro corresponde ao registro armazenado mais 
recente. 

 

 

Formato da Resposta: 

Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser: 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A3h 48h 00h Ah 
registro de 

eventos de 

manutenção 

xxxxh 

 

        

 

nível de acesso 
resultado da 

manutenção 
No identificador 

data& hora da 

manutenção 

 

onde: 

nível de acesso (1 byte): identificação do nível de acesso do responsável pelo serviço de 
manutenção, conforme descrição apresentada na documentação técnica disponibilizada pelo 
fabricante do instrumento. 

resultado da manutenção(1 byte): indicação do sucesso ou insucesso da operação de 
manutenção, conforme a seguinte tabela de referência: 
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Código Resultado da operação de manutenção 

01h 
manutenção no dispositivo transdutor: liberado para 

operação 

02h 
manutenção no dispositivo transdutor: dispositivo 

inoperante 

03h 
manutenção no dispositivo indicador: liberado para 

operação 

04h 
manutenção no dispositivo indicador: dispositivo 

inoperante 

05h 
manutenção em outras partes da bomba medidora: 

instrumento liberado para operação 

06h 
manutenção em outras partes da bomba medidora: 

instrumento inoperante 

 

Tabela 13: códigos para informe do resultado das operações de manutenção. 

 

 

N
o

 identificador (1 byte): parâmetro que informa qual dispositivo transdutor foi alvo da 
operação de manutenção, conforme descrição apresentada na documentação técnica 
disponibilizada pelo fabricante do instrumento. 

Observação: 

 - caso o dispositivo da bomba medidora objeto do serviço de manutenção não tenha sido um 
dos seus dispositivos transdutores ou indicadores, o campo <No identificador> deve assume o 
valor 00h. 

 

data& hora da manutenção (7 bytes): data e hora do serviço de manutenção no instrumento, 
no seguinte formato: 
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DDMMAAAAhhmmss 

 

onde: 

DD : um byte para representação do dia [01 a 31]. 

MM: um byte para representação do mês [01 a 12]. 

AAAA: dois bytes para representação do ano. 

hh: um byte para representação da hora [00 a 23]. 

mm: um byte para representação dos minutos [00 a 59]. 

ss: um byte para representação dos segundos [00 a 59]  
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ANEXO 2 - PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE 
DE SOFTWARE 

 

 

A.1 Orientações Gerais 

A.1.1 O procedimento de verificação de integridade de software tem como objetivo atestar 
que o software instalado no instrumento em verificação corresponde exatamente à versão 
previamente aprovada para utilização no instrumento. 

 

A.1.2 A operação de verificação de integridade é realizada com o auxílio do Dispositivo de 
Verificação de Integridade de Software (DVIS), ferramenta utilizada para solicitação das 
informações necessárias à execução da verificação de integridade. 

 

A.1.3 A metodologia de verificação de integridade de software especificada nesta Norma 
dispensa a leitura externa do código executável instalado no instrumento. 

 

A.1.4 O conceito utilizado é o de autoverificação, através do qual o software em análise é 
responsável pela leitura do seu próprio código armazenado em memória de programa, de 
forma a ser capaz de responder a uma série de questionamentos sobre o seu próprio conteúdo. 

 

A.1.5 Tais questionamentos são enviados pelo aplicativo de software instalado no DVIS, 
através de uma interface de comunicação cujas especificações estão definidas no item (6) 
dessa Norma.  

 

A.1.6 A verificação de integridade do(s) software(s) de um instrumento é realizada 
comparando-se o resultado dos questionamentos sobre o código íntegro, previamente 
aprovado, com o resultado dos mesmos questionamentos sobre o código em verificação. Se os 
resultados forem iguais o software avaliado é considerado íntegro. 

 

 

A.2 Metodologia 

 

A.2.1 O processo de verificação de integridade de software é dividido em duas etapas: 
configuração e checagem. 
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A.2.2 A etapa de configuração é de responsabilidade do Inmetro e é executada durante o 
processo de apreciação técnica de modelo. Consiste na geração dos dados de referência que 
serão comparados com as informações recebidas do instrumento em análise durante a etapa de 
checagem.  

A.2.3 A etapa de checagem é realizada com o auxílio da ferramenta DVIS, que solicita ao 
instrumento as informações necessárias para verificação da integridade do software 
legalmente relevante. Essa etapa pode ser executada durante as operações de verificação 
inicial, verificação subsequente, pós-reparo, e perícia metrológica. 

 

A.2.4. O instrumento em análise deve possuir todas as funcionalidades necessárias para 
interpretar corretamente os comandos de solicitação enviados pelo DVIS e retornar a 
informação correspondente aos parâmetros informados na solicitação. 

 

A.2.5 Estão definidos dois métodos para realização da verificação de integridade de 
software:(i) Método dos Intervalos de Memória Aleatórios e (ii) Método da Semente 
Aleatória. 

Pelo menos um dos métodos deve ser obrigatoriamente implementado no instrumento para 
que seja possível a realização da verificação de integridade de software.  

Também é possível a utilização de ambos os métodos (método dos Intervalos de Memória 
Aleatórios utilizando uma semente aleatória como chave criptográfica) para cálculo do valor 
do hash. 

 

A.2.5.1 Método dos Intervalos de Memória Aleatórios 

Essa abordagem consiste em solicitar que o instrumento calcule valores representativos do 
conteúdo de determinadas faixas de endereços da memória de programa do software em 
análise, bem como do respectivo conteúdo dessas faixas. Os endereços utilizados para 
verificação são fornecidos pelo DVIS. 

A etapa de configuração é composta pelas seguintes ações: 

(i) Sobre o software original aprovado, são selecionados intervalos da memória de programa 
de tamanho variável, a partir dos quais são obtidos os valores hash que mapeiam o conteúdo 
de cada intervalo. Cada valorhash representa o resultado da aplicação de uma função hash 
sobre os dados selecionados.  

(ii) São geradas tabelas de verificação formadas pelos diversos pares de valores do tipo 
(intervalo, valores hash). Nas tabelas de verificação, os intervalos de memória selecionados 
devem abranger toda a área de memória utilizada para armazenamento do software em 
análise. Estes intervalos podem ou não ser sobrepostos. Esta etapa está representada na Figura 
A.1. 

(iii) As tabelas de verificação obtidas são previamente carregadas na memória do DVIS para 
utilização durante a etapa de checagem. 
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Figura A.1: Formação da tabela de verificação de software (método de intervalos aleatórios). 

Na etapa de checagem, o DVIS envia ao instrumento solicitações de informação sobre cada 
um dos intervalos de memória obtidos na etapa de configuração. O instrumento deve 
responder com o valor hash correspondente ao intervalo de memória informado, calculado a 
partir da mesma função hash adotada na etapa de configuração. Os valores hash enviados para 
o DVIS são então comparados com os resultados esperados e contidos na tabela de 
verificação. A integridade do software é confirmada se todos os valores avaliados forem 
idênticos. 

 

A.2.5.2 Método da Semente Aleatória 

Essa abordagem consiste em solicitar que o instrumento retorne um Código de Autenticação 
de Mensagem (MAC) do software em análise, utilizando um valor aleatório (semente) 
fornecido como chave criptográfica. A semente é fornecida pelo DVIS durante a solicitação 
do MAC (comando “Leitura do Hash”). 

 

A etapa de configuração é composta pelas seguintes ações (FiguraA.2): 

(i) Sobre o software original aprovado é criado um conjunto suficiente de pares de valores do 
tipo (chave, MAC), onde a chave corresponde a um número gerado aleatoriamente (semente) e 
o MAC corresponde ao resultado da aplicação de um algoritmo MAC sobre o código do 
software em avaliação, utilizando a respectiva semente como chave criptográfica. 

(ii) São geradas tabelas de verificação formadas pelos diversos pares de valores do tipo(chave, 
MAC). 
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(iii) As tabelas obtidas são previamente carregadas na memória do DVIS para utilização 
durante a etapa de checagem. 

 

Na etapa de checagem, uma semente qualquer retirada do conjunto construído na etapa de 
configuração é enviada ao instrumento, o qual deve fornecer como resposta o MAC 
correspondente, calculado de modo idêntico ao utilizado na etapa de configuração. O MAC 
recebido é então comparado com o MAC esperado e contido na tabela de verificação (no 
mesmo registro da semente escolhida). A integridade do software é confirmada se o valor 
MAC calculado for idêntico ao MAC recuperado da tabela. Tal processo pode ser repetido 
arbitrariamente. 

 

Observações: 

(1) O algoritmo de MAC utilizado deve estar descrito na documentação entregue pelo 
requerente, podendo ser utilizados: 

- algoritmos com hash aplicado sobre chave criptográfica concatenada com o código do 
software. 

- algoritmos com hash aplicado sobre o resultado da operação “ou exclusivo” entre a chave 
criptográfica e o código do software. 

- algoritmo HMAC. 

 

(2) O tamanho mínimo da semente, em bits, deve ser calculado pela fórmula: 

 

t = log2(M/h) 

 

onde: 

t = tamanho da semente 

M = tamanho da memória 

h = tamanho do Hash 
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Figura A.2: Formação da tabela de verificação de software (método da semente aleatória). 

 

 

A.3 Solicitação e cálculo do hash 

 

A.3.1 O instrumento em análise deverá possuir todas as funcionalidades necessárias para 
interpretar o comando de solicitação enviado e calcular o valor hash solicitado, tomando 
como base os parâmetros informados pelo DVIS. 

 

A.3.2A etapa de checagem descrita para os métodos apresentados no item (A.2.5) é realizada 
através da transmissão do comando “Leitura de Hash”, conforme especificado no item (6) 
dessa Norma. Na transmissão deste comando, o DVIS informa todos os parâmetros 
necessários para que o instrumento calcule o valor solicitado.  

 

A.3.3 O primeiro parâmetro informado é o No identificador, que indica qual componente ou 
dispositivo do hardware do instrumento irá enviar o valor solicitado. Essa identificação deve 
estar de acordo com a enumeração de dispositivos descrita na documentação apresentada pelo 
fabricante durante o processo de apreciação técnica de modelo. 
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A.3.4 O segundo parâmetro informado é o endereço inicial do intervalo de memória utilizado 
para cálculo do hash. Este parâmetro deverá estar de acordo com o método de verificação de 
integridade implementado. 

- Para o método de Intervalos de Memória Aleatórios, o valor do endereço inicial é repassado 
como parâmetro pelo DVIS, através do comando geral “Leitura de Hash”.   

- Para o método de Semente Aleatória, o endereço inicial utilizado para cálculo do hash 
deverá possuir valor fixo igual ao menor endereço de memória de programa. 

- No caso da aplicação dos dois métodos apresentados (método de Intervalos de Memória 
Aleatórios em conjunto da utilização da semente), o valor do endereço inicial é repassado 
como parâmetro pelo DVIS, através do comando geral “Leitura de Hash”.   

 

A.3.5 O terceiro parâmetro informado é o endereço final do intervalo de memória utilizado 
para cálculo do hash. Este parâmetro deverá estar de acordo com o método de verificação de 
integridade implementado. 

- Para o método de Intervalos de Memória Aleatórios, o valor do endereço final é repassado 
como parâmetro pelo DVIS, através do comando geral “Leitura de Hash”.   

- Para o método de Semente Aleatória, o endereço final utilizado deverá possuir valor fixo 
igual ao maior endereço de memória. 

- No caso da aplicação dos dois métodos apresentados (método de Intervalos de Memória 
Aleatórios em conjunto da utilização da semente), o valor do endereço final é repassado como 
parâmetro pelo DVIS, através do comando geral “Leitura de Hash”.   

 

A.3.6 O quarto parâmetro informado é a semente, que consiste de um valor aleatório utilizado 
para cálculo do MAC. Este parâmetro será informado apenas se o método da semente 
aleatória estiver sendo utilizado. Caso contrário, a estrutura do comando “Leitura de Hash” 
não irá conter o parâmetro <semente>, conforme descrito no item (6.7.2). 

 

A.3.7A resposta para uma solicitação de hash na faixa de endereços 0000000000000000h a 
FFFFFFFFFFFFFFFFh deve ser o hash de toda a memória de programa. 
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ANEXO 3 - CÁLCULO DO CRC 

 

 

B.1  Especificação e parametrização do algoritmo CRC-16 

Os seguintes parâmetros definem a forma de implementação do algoritmo CRC-16 definido 
nessa Norma: 

Polinômio gerador: CRC-16(x) = x16 + x15 + x2 + 1, expresso pelo valor hexadecimal 8005h. 

Valor inicial para cálculo do CRC-16: 0000h. 

Reflexão da entrada: define se cada byte de entrada é refletido antes da sua aplicação no 
algoritmo, isto é, se os bits de entrada são aplicados na ordem inversa. Na implementação do 
algoritmo definida nessa Norma a entrada NÃO é refletida. 

Reflexão do resultado: define se o valor final do CRC é refletido antes de ser retornado pelo 
algoritmo. Na implementação definida nessa Norma o resultado NÃO é refletido. 

Valor da operação XOR Final: valor utilizado para a operação ‘XOR’ com o valor final 
obtido para o CRC, antes do mesmo ser retornado pelo algoritmo. A implementação definida 
nessa Norma NÃO realiza essa operação (o que equivale a uma operação XOR final do CRC 
obtido com o valor 0000h). 

 

B.2 Pseudocódigo para cálculo do valor do CRC-16 

 

A seguir é apresentado um pseudocódigo para implementação da rotina de cálculo do CRC-
16: 

 

/*  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------*/ 

g(x) = 0x8005;        /* inicializa polinômio gerador        
*/ 

crc = 0x0000;           /* inicializa registrador de 16 bits   
*/ 

 

PARA n:=1 até o No de bytes de entrada 

{ 

       posiciona o byte(n) como MSB do registrador crc; 

       PARA i:= 1 até 8  
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       { 

SE o msb do crc ≠ 0        /* testa bit mais significativo (msb) do registrador crc */ 

    { 
      desloca conteúdo do registrador crc um bit para esquerda; 

                   executa operação XOR do crc com g(x) e retorna o resultado no registrador crc; 

     } 
              SENÃO 

    { 
      desloca conteúdo do registrador crc um bit para esquerda; 

    } 

        } 

} 

RETORNA crc;                            /* retorna o valor do 
CRC-16  */ 

 

 

 

B.3 Especificação e parametrização do algoritmo CRC-32 

Os seguintes parâmetros definem a forma de implementação do algoritmo CRC-32 definido 
nessa Norma: 

Polinômio gerador: CRC-32(x)= x32 + x26 + x23 + x22+ x16 + x12 + x11+ x10 + x8 + x7+ x5 + x4 
+ x2+ x +  1, expresso pelo valor hexadecimal 04C11DB7h. 

Valor inicial para cálculo do CRC-32: 00000000h. 

Reflexão da entrada: define se cada byte de entrada é refletido antes da sua aplicação no 
algoritmo, isto é, se os bits de entrada são aplicados na ordem inversa. Na implementação do 
algoritmo definida nessa Norma a entrada NÃO é refletida. 

Reflexão do resultado: define se o valor final do CRC é refletido antes de ser retornado pelo 
algoritmo. Na implementação definida nessa Norma o resultado NÃO é refletido. 

Valor da operação XOR Final: valor utilizado para a operação ‘XOR’ com o valor final 
obtido para o CRC, antes do mesmo ser retornado pelo algoritmo. A implementação definida 
nessa Norma NÃO realiza essa operação (o que equivale a uma operação XOR final do CRC 
obtido com o valor 00000000h). 
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B.4 Pseudocódigo para cálculo do valor do CRC-32 

 

A seguir é apresentado um pseudocódigo para implementação da rotina de cálculo do CRC-
32: 

 

/*  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------*/ 

 

g(x) = 0x04C11DB7;        /* inicializa polinômio gerador       
*/ 

crc = 0x00000000;         /* inicializa registrador de 32 bits  
*/ 

 

PARA n:=1 até o No de bytes de entrada 

{ 

       posiciona o byte(n) como MSB do registrador crc; 

       PARA i:= 1 até 8  

       { 

SE o msb do crc ≠ 0        /* testa bit mais significativo (msb) do registrador crc */ 

    { 
      desloca conteúdo do registrador crc um bit para esquerda; 

                   executa operação XOR do crc com g(x) e retorna o resultado no registrador crc; 

     } 
              SENÃO 

    { 
      desloca conteúdo do registrador crc um bit para esquerda; 

    } 

        } 

} 

RETORNA crc;                            /* retorna o valor do 
CRC-32  */ 

 

 

 

  



115 

 

 

B.5 Exemplo de cálculo do código CRC 

 

A seguir é apresentado o resultado do cálculo dos valores CRC referentes a uma solicitação 
de dados realizada pelo DVIS para o instrumento Bombas Medidoras de Combustíveis. 

 

- Informação solicitada: valor da assinatura digital do pacote de dados referente ao último 
abastecimento realizado. 

- Comando específico enviado pelo DVIS: ‘Assinatura Digital do Pacote de Medição’ 
(comando 44h). 

- No de identificação do dispositivo transdutor associado ao abastecimento: 03h. 

 

Conforme descrito no item 6.7, o quadro de comunicação para essa solicitação possui a 
seguinte estrutura: 

 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A2h 44h 00h 01h 03h  xxxxh 

 

O valor do CRC16 calculado através de um dos algoritmos descritos acima é dado por 65E4h. 

 

O quadro de comunicação para esta solicitação é dado por: 

 

STX Comando Formato 
No bytes de 

dados 
Dados CRC16 

A2h 44h 00h 01h 03h  65E4h 

 

 

Seja o valor da assinatura digital a ser enviado como resposta pelo instrumento dado por 
2B47F10805AC313B0A05FE717CD412CB02828B10016EF108 (24 bytes). 
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Se não houver erros, a resposta do instrumento deve ser possuir a seguinte estrutura: 

 

STX Comando Formato 

N
o

 

bytes 

de 

dados 

Dados CRC16 

A3h 44h 00h 18h 2B47F10805AC313B0A05FE717CD412CB02828B10016EF108h xxxxh 

 

O valor do CRC16 calculado através da aplicação do algoritmo descrito acima é dado por 
47F8h. 

 

O quadro de comunicação para a resposta do instrumento é dado por: 

 

STX Comando Formato 

N
o

 

bytes 

de 

dados 

Dados CRC16 

A3h 44h 00h 18h 2B47F10805AC313B0A05FE717CD412CB02828B10016EF108h 47F8h 

 

 

 


