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As Medições para os Transportes
Escolha deste tema reflete a importância que atualmente os transportes
desempenham no mundo moderno: como nos movemos, nos alimentos que
comemos, as roupas que usamos, de forma segura, eficiente e com o mínimo
impacto ambiental  requer uma gama surpreendente de
Medições: Exatas, Rigorosas e Rastreadas
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Dia Mundial da Metrologia 2017
20 de maio - Dia Mundial da Metrologia - Celebra a assinatura
da Convenção do Metro em 1875

Estabelece a colaboração global na Metrologia e nas
suas aplicações aos setores da Economia, Indústria,
Comércio
Sociedade:
Assinada a 20Em
de2016:
maioe de
1875 por

58
e
• Assegurando
a Uniformidade Mundial da Medição e
17 Estados
Estados Membros
- entre
os quais
Portugal
da Rastreabilidade
41 Associados
• Estabelece um Sistema Internacional de Medição
• Reconhece a Metrologia como Ciência da Medição
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Convenção do Metro

 Sistema de Unidades de medida:
Sistema Internacional de Unidades - 1960

 A existência de uma Instituição Nacional de Metrologia
em cada Estado membro Desenvolver, Manter e Disseminar
os Padrões Nacionais de Medição apropriados às necessidades
de cada País
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Sistema Internacional de Unidades - SI
• Metrologia atual baseia-se em padrões universais
e imutáveis independentes do tempo e do
espaço
• Redefinição do SI prevista para 2018:
unidades de base do SI definidas através
de constantes atómicas

h
k

e

quilograma - constante de Planck

ampere - carga elementar

kelvin - constante de Boltzmann

mole - constante de Avogadro

NA

c
Dn (133Cs)hfs

metro - velocidade da luz no vazio
segundo - frequência transição

candela - eficácia luminosa à frequência de 540 × 1012 Hz Kcd
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Instituição Nacional de Metrologia
SI

METROLOGIA

Padrões
das
Unidades

BIPM

Padrões
Nacionais

Realização dos padrões das
unidades de medida de mais
elevada exatidão metrológica

Científica

LNM

Aplicada
Padrões de Referência
Laboratórios Acreditados

Padrões Industriais (Empresas)

Legal

Medições Correntes (Utilizadores Finais)

Assegura a rastreabilidade aos
padrões de referência de outros
laboratórios nacionais
Abrange as aplicações comerciais,
fiscais, de proteção do ambiente, da
conservação da energia, da saúde
e da segurança, que cada Estado
entende regulamentar

 Museu de Metrologia: Promove a recolha, preservação, estudo e divulgação de
espólio metrológico com interesse histórico
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Laboratório Nacional de Metrologia
• Realiza os Padrões Nacionais das Unidades de Medida

 133 CMC - Capacidades de Medição e Calibração na KCDB do BIPM
(Comprimento, Eletricidade, Massa, Densidade, Pressão, Força,
Fotometria, Química, Temperatura, Vibrações, Viscosidade, Volume)

• Assegura a Rastreabilidade dos Padrões de Referência dos Laboratórios
Acreditados
• Participa em Comparações Internacionais

 95 Key and Supplementary Comparisons CIPM MRA
• Promove e Realiza Comparações Nacionais
• Sistema da Qualidade segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025 e
ISO Guide 34 - Reconhecido e validado internacionalmente TC-Quality
• Assegura a Representação e a Cooperação Regional e Internacional
• Participa Projetos I&D da EURAMET (iMERA, EMRP e EMPIR)
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Participação Nacional em Projetos de I&D
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Compromisso Nacional: 2014-2020
Votes
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Participação Nacional em Projetos de I&D
iMERA-Plus – implementing Metrology in the European Research Area

Support
for
2007
Breath Analysis as a Diagnostic Tool for Early
Disease Detection
Impact
2007
Increasing cancer treatment efficacy using 3D brachytherapy
Project
6%
EMRP – European Metrology Research Programme
2009
ENG05 Lighting
- Metrology
for Solid State Lighting
Research
Potential
2010
ENV05 OCEAN - Metrology
13%for ocean salinity and acidity

IPQ

IST-LMRI

Saúde
19%

IPQ
IPQ

2010

IND04 MetroMetal - Ionising Radiation Metrology for the Metallurgical Industry

IST-LMRI

2011

HLT07 MeDD - Metrology for drug delivery

IPQ

2011

SIB10 NOTED - Novel Techniques for Traceable Temperature Dissemination

2011

SIB06 BioQuaRT - Biologically weighted quantities in radiotherapy

2012

SIB58 Angles - Angle metrology

2012
2012

2013

IPQ
Energia
IST-LMRI
12%

16

IPQ

SI Broader Scope
SIB60 Surveying - Metrology for long distance surveying
25%

IPQ

IND57 MetroNORM – Metrology for processing materials with high natural radioactivity

IST-LMRI

Ambiente
6%

ENG59 NNL - Sensor development and calibration method for inline detection of viscosity
IPQ
and solids content of non-Newtonian fluids

EMPIR – European Metrology Programme for Innovation and Research
2014

Indústria
SRT-i25 Industrial standards in the intermediate pressure-to-vacuum range
19%

IPQ + FCT-UNL

2014

SRT-r01 Towards the propagation of ac quantum voltage standards

IPQ + FCT-UNL

2014

SRT-r03 Absorbed dose in water and air

IST-LMRI

2015

15SIP-03 InfusionUptake - Standards and e-learning course to maximise the uptake of
IPQ
infusion and calibration best practices
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Metrologia Legal
• Assegurar e Gerir o Sistema de Controlo Metrológico Legal dos Instrumentos de
Medição
• Elaborar Legislação Metrológica e Promover a sua Aplicação
• Aprovar Modelos de Instrumentos de Medição
• Reconhecer Entidades Competentes para o Exercício Delegado de Controlo
Metrológico – Garantindo a cobertura nacional e coordenando a rede
constituída por aquelas entidades
• Acompanhar as Entidades Qualificadas através da Realização de Auditorias
• Realizar Ações de Formação na área do Controlo Metrológico
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Metrologia Legal
Regulamentos Específicos Publicados - abrangem 36 categorias de
Instrumentos de Medição submetidos a Controlo Metrológico
Transações comerciais
• Cisternas de transporte rodoviário
e ferroviário
• SMDC - contadores de líquidos
que não água
• Contadores de água fria ou quente
• Contadores de eletricidade
• Contadores de gás
• Contadores de tempo
• Garrafas-recipiente medida
• Indicadores manuais e automáticos
de nível
• Instrumentos de Pesagem não
automático
• Medidas materializadas de
comprimento
• Parcómetros
• Massas
• Planímetros
• Pré-embalados
• Refratómetros
• Separadoras ponderais automáticas
• Taxímetros
• Totalizadores contínuos

Segurança
• Alcoolímetros

Proteção do Ambiente

• Cinemómetros radar

• Analisadores de gases de escape

• Cinemómetros espaço-tempo

• Opacímetros

• Manómetros para pneus

• Sonómetros

• Manómetros para pneus eletrónicos
e com pré-marcação
• Manómetros, vacuómetros e
manovacuómetros

Saúde

• Máquinas de ensaios mecânicos

• IM de radiações ionizantes

• Tacógrafos

• IM de registo de temperatura
de alimentos ultracongelados

Operações fiscais
• Reservatórios de armazenamento
de instalação fixa
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Metrologia Legal
Regime de Controlo Metrológico (AM, PV, VP, VE)

Enquadramento Legal

Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de setembro

Regulamento Geral do Controlo Metrológico
Portaria n.º 962/90, de 9 de outubro

Portarias específicas aplicáveis a cada categoria de Instrumento ou
Sistema de Medição
- Definem requisitos metrológicos e técnicos dos IM
- Fixam os valores dos Erros Máximos Admissíveis - EMA
- Fixam Marcações ou Inscrições a considerar nos IM

Regulamento da Qualificação de Instaladores e Reparadores de IM
Portaria n.º 299/86, de 20 de junho

Legislação cerca de 30 anos

INICIADA A REVISÃO LEGISLATIVA
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Contexto Internacional

Bureau Internacional de Pesos e Medidas
Promove a metrologia para a ciência, a indústria e a sociedade,
coordena a realização e o desenvolvimento do sistema de medição
mundial para assegurar medições exatas e comparáveis (Paris, França)
PT Membro desde 1875

Organização Internacional Metrologia Legal
Harmoniza Procedimentos, Conceitos e Práticas da Metrologia Legal
(Paris, França)
PT Membro desde 1984
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Contexto Regional
European Association of
National Metrology Institutes
Fomenta o desenvolvimento das infraestruturas de medição
europeias dos seus membros, considerando as necessidades da
indústria, das sociedade e dos seus governos.

PT Membro desde 1987

European Cooperation in Legal Metrology
Harmonização de conceitos/metodologias e a discussão de
documentos estratégicos nos domínios da Pesagem,
Pré-embalados, Contadores, SMDC, Software

PT Membro desde 1987
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Metrologia Legal
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As Medições para os Transportes

Cinemómetros: Utilizados como Instrumentos de Medição de Velocidade fiscalização das velocidades rodoviárias
• Portaria n.º 1542/2007 de 6 de dezembro: Regulamento do Controlo Metrológico de Cinemómetros
• Art. 27.º do Código de Estrada, Lei n.º 72/2013 de 3 de setembro: limites de velocidade & sanções
Cinemómetros de Efeito Doppler, Radar: variação fD = fR – fE de uma radiação de comprimento de onda l
objeto à velocidade v

fE
fR

sob ângulo a - direção deslocação e o eixo emissão

v = 2 cosa / (l fD)

Rastreabilidade: Padrões nacionais do metro e do segundo
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As Medições para os Transportes
Alcoolímetros: Instrumento de medição do teor de álcool ingerido através da
análise ao ar alveolar expirado

Alcoolímetro Quantitativo (Evidencial)
• Controlo Metrológico Legal – utilizado por entidades
com competência legal (GNR e PSP)
• Portaria n.º 1556/2007 de 10 de dezembro: Regulamento do Controlo Metrológico dos Alcoolímetros
• Recomendação OIML R 126, Evidential Breath Analyzers ,1998

Alcoolímetro Qualitativo (Despiste)
• Calibração voluntária - utilizado por entidades policiais,
industriais ou hospitalares
Rastreabilidade: Materiais de Referência Certificados (MRC)
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As Medições para os Transportes
Tacógrafos analógicos, digitais:

Sensores de movimento (geradores de
impulsos) instalados em veículos rodoviários para indicar, monitorizar e registar dados
associados ao movimento dos veículos e períodos de circulação
Portaria n.º 625/86, de 25 de Outubro: Regulamento do Controle Metrológico dos Tacógrafos
•

Ensaio de velocidade: Comparação da indicação
em banco de rolos

•

Ensaio de distância: Comparação entre a indicação
da distância fornecida pelo tacógrafo e pelo
odómetro

•

Ensaio de tempo de condução: Comparação do
relógio interno do tacógrafo com a indicação de um
equipamento de ensaio

Instalação e Verificação Metrológica: Instaladores e Reparadores Qualificados
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As Medições para os Transportes
Taxímetro:

mede o tempo transcorrido e calcula a distância com base num sinal emitido
pelo gerador de sinais, calculando ainda e apresentando a importância a pagar pela corrida
com base na distância calculada e/ou na duração medida da mesma
Decreto-Lei n.º 45/2017, de 27 de abril (transpôs a Diretiva n.º 2014/32/UE)
Portaria n.º 33/2007, de 8 de Janeiro: Regulamento do Controle Metrológico dos Taxímetros

EMA
— Tempo transcorrido: ± 0,1 % ( EMA mínimo: 0,2 s)
— Distância percorrida: ± 0,2 % (EMA mínimo: 4 m)

— Cálculo da importância a pagar: ± 0,1 %
Mínimo, incluindo arredondamento: correspondente ao dígito
menos significativo da indicação da importância a pagar

Instalação e Verificação metrológica: Instaladores e Reparadores Qualificados
Câmara Municipal (VP)
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As Medições para os Transportes
Manómetros para pneumáticos de veículos automóveis:
instrumentos utilizados para o enchimento dos pneumáticos de veículos automóveis, nos quais
uma cadeia mecânica de medição transmite a deformação elástica de um elemento recetor a
um dispositivo indicador

• Regulamento do Controlo Metrológico dos Manómetros para
pneumáticos de veículos automóveis - Mecânicos sem prémarcação - Portaria n.º 963/90, de 9 de outubro
• Regulamento do Controlo Metrológico dos Manómetros para
pneumáticos de veículos automóveis - Com pré-marcação e
eletrónicos - Portaria n.º389/98, de 6 de Julho
• Rastreabilidade: Padrões nacionais de pressão
• Controlo Metrológico: OVM, D.R.E. e Transportes (Madeira) e SMM (Açores)
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As Medições para os Transportes

Sistemas de Medição Distribuidores de Combustível
(SMDC)
• Decreto-Lei n.º 45/2017, de 27 de abril (Transpõe a Diretiva n.º 2014/32/EU)
• Portaria n.º 19/2007, de 5 de Janeiro, Controlo Metrológico
Controlo Metrológico: Assegura a exatidão dos resultados da medição, determinando os
erros máximos admissíveis

• Rastreabilidade: Padrões nacionais de volume
• Controlo Metrológico: OVM, D.R.E. e Transportes (Madeira) e SMM (Açores)
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As Medições para os Transportes
Instrumentos de Pesagem Não Automáticos (IPnA) - Básculas)
Instrumentos utilizados na determinação da massa para as transações comerciais ou para
determinação da massa para o cálculo de uma portagem
• Decreto-Lei n.º 43/2017, de 18 de abril (Transpõe a Diretiva n.º 2014/31/UE)
• Portaria 1322/95, Controlo Metrológico dos Instrumentos de Pesagem não Automático

.

.

.

.

• Rastreabilidade: Padrões nacionais de massa
• Controlo Metrológico: OVM, D.R.E. e Transportes (Madeira)
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Metrologia
Científica e
Aplicada
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As Medições para os Transportes
Institutos Nacionais de Metrologia, no âmbito da atividade I&D, têm contribuído
para o desenvolvimento e a validação de novas técnicas de medição:
• Estes desenvolvimentos desempenham um papel
crucial na inovação e criação de novas soluções no
Setor dos Transportes:
 veículos elétricos
 nova geração de aviões eficientes em
combustível
 células de combustível de hidrogénio
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As Medições para os Transportes

Projetos centrados na temática
das Medições para os Transportes:
Call Indústria
Pressure-strengthened engines
Utilização de técnicas com recurso a elevadas
pressões para fortificar ligas, materiais e

estruturas, por ex. em motores de injeção a
diesel, e componentes que possibilitem maior
eficiência e menor consumo de combustível.
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As Medições para os Transportes

Projetos centrados na temática
das Medições para os Transportes:
Call Energia
Supporting biofuel-ready vehicles
A maior utilização de bio etanol na mistura de
combustível provoca maior corrosão dos
materiais, sendo necessário:
– Caracterizar as propriedades físico-químicas
dos biocombustíveis e determinar o seu efeito
no desempenho dos veículos;
– Identificar materiais mais resistentes ao
bio etanol.
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As Medições para os Transportes

Projetos centrados na temática
das Medições para os Transportes:
Call Ambiente
Measuring roadside air pollution
Desenvolvimento de geradores móveis de NO2
rastreáveis, utilizados para produzir misturas com
exatidão da ordem de 1 ppb, permitindo a
calibração in situ dos instrumentos de

monitorização permanentemente, melhorando
assim a exatidão das medições.
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As Medições para os Transportes
2016 - 2019

Projeto Hydrogen - 15NRM03
Metrology for sustainable hydrogen energy applications

Objetivos:
- Definir as especificações associadas à qualidade do hidrogénio para a implementação
de células de combustível, níveis de aceitação de impurezas e limites para a degradação
do seu desempenho;
- Desenvolver e validar métodos rastreáveis para medir a massa de hidrogénio absorvida
em tanques de armazenamento;
- Elaboração de 1 projeto de norma neste setor sobre a implementação de
infraestruturas sustentáveis para combustíveis alternativos.
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Risco dos agentes
económicos utilizarem
Instrumentos de Medição
não verificados

… sem a
Metrologia …
Prejuízo do interesse
público com dimensão
Regional, mas com
impacto Nacional

Descontrolo e
desequilíbrio da Economia

A Metrologia desempenha um papel vital na Economia e no bem estar das populações,
contribuindo para o Rigor, a Credibilidade e a Transparência das Medições, sendo um fator
preponderante para o desenvolvimento Económico Nacional!
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Obrigada pela vossa atenção!
Isabel Godinho – IPQ
2017-05-22

