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Vocabulário Internacional de Metrologia 

 
Com o que vimos até o momento, é possível perceber como a metrologia é importante em 

várias áreas de nosso cotidiano. Na aula anterior, conhecemos um pouquinho da história e da 

evolução da metrologia.  Além de conhecermos suas áreas de atuação, tivemos a 

oportunidade de conhecer também o Sistema Internacional de Unidades, sistema esse, que 

padroniza as medições em quase todo o mundo, facilitando as relações internacionais. 

 

Porém o Sistema Internacional de Unidades não é a única referência importante na 

metrologia. Existe um documento amplamente utilizado que define os conceitos 

fundamentais da área. Esse documento é chamado de Vocabulário Internacional de 

Metrologia, também conhecido como VIM.  

 

Esse Vocabulário surgiu na segunda metade do século XX com o objetivo 

harmonizar internacionalmente as terminologias e definições utilizadas 

nos campos da metrologia.  

 

O VIM - Conceitos Fundamentais e Gerais e Termos Associados, versão 

2012 é a 1ª edição Luso-Brasileira, autorizada pelo BIPM, da 3ª edição 

internacional do VIM. Ele foi adotado no Brasil pela Portaria Inmetro n.º 232, de 08 de maio 

de 2012, e fornece um conjunto de definições e termos associados para um sistema de 

conceitos fundamentais e gerais utilizados em metrologia.  

 

Nesta edição, revisada com base no Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, o VIM 

insere algumas alterações na grafia e na pronuncia de algumas unidades de medidas, 

introduzindo duas alterações na grafia e pronúncia de algumas unidades. 

 

O VIM é um vocabulário extenso e seu estudo deve ser aprofundado por todos que desejam 

atuar no campo da metrologia. Nessa aula trabalharemos algumas dessas definições, que são 

consideradas essenciais para o entendimento inicial de conceitos metrológicos básicos. 

http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/vim_2012.pdf
http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/vim_2012.pdf

