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Resumo: O presente trabalho apresenta um cenário para o controle legal de 
softwares em instrumentos de medição. Tal controle é dificultado por problemas 
inerentes à análise de software e verificação. Para contornar tais dificuldades, 
vários projetos estão em desenvolvimento de forma a atacar diferentes etapas do 
controle legal, como a apreciação técnica de modelo, verificações periódicas e 
perícias metrológicas. As propostas oriundas desses projetos serão discutidas entre 
as partes e poderão ser incorporadas aos instrumentos de medição. 

Palavras-chave: Metrologia legal; software; controle legal. 

Abstract: This paper presents a scenario of legal control of software in measuring 
instruments. Such control is hampered by intrinsic problems related to software 
analysis and verification. To circumvent these difficulties, several projects are being 
developed to attack different stages of legal control, such as the model type approval, 
periodic verifications and metrological expertise. The proposals that will arise from 
these projects will be discussed among the parts and may be incorporated into the 
measuring instruments. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, a maioria dos sistemas e dispositivos 
eletrônicos modernos que contém algum tipo de 
software embarcado, tais como celulares, smart-
cards, computadores pessoais, entre outros, 
necessitam acessar, armazenar, manipular e 
transmitir informações que exigem diferentes 
níveis de confidencialidade e integridade. O fator 

segurança tem, portanto, sido cada vez mais 
objeto de atenção durante a etapa de projeto 
destes sistemas, e estando de acordo com o 
aumento crescente do nível de sofisticação de 
ataques com objetivo de furto e/ou adulteração de 
dados sigilosos. Esta tendência também ocorre 
com os instrumentos de medição ditos 
inteligentes, os quais possuem o seu software de 
controle embarcado no próprio instrumento. 
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A grande diferença que se apresenta nesses 
sistemas de medição inteligentes é a que se refere 
ao seu comportamento dinâmico: o instrumento 
pode mudar seu modo de operação, seja de modo 
autônomo ou mediante comandos externos. 
Dessa forma o controle legal necessita de outras 
ferramentas de análise, além de testes puramente 
funcionais. 

Outro ponto que dificulta o controle legal 
advém do caráter intangível do software. Isto é, 
ao se realizar a inspeção visual do instrumento é 
possível analisar as partes físicas que o compõem 
e observar a possível observar e analisar os seus 
componentes; o mesmo, no entanto, não se pode 
afirmar quanto ao software que também faz parte 
do mesmo instrumento. Como observá-lo e 
analisá-lo? Além disso, seria ele o mesmo 
software que foi previamente aprovado para o 
instrumento? 

No presente artigo, apresentamos como surgiu 
e como foram tratadas essas questões pelo 
Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro), que é a autoridade 
regulamentadora de sistemas de medição sujeitos 
ao controle metrológico legal no Brasil. São 
apresentadas também as perspectivas futuras para 
soluções genéricas e abrangentes. 

2. PEQUENO HISTÓRICO 

No Brasil, o movimento para regulamentação 
de software foi impulsionado principalmente pela 
inclusão de novas tecnologias nos instrumentos 
de medição de energia elétrica. Estas tecnologias 
permitiram avanços que são tipicamente 
caracterizados pela capacidade do instrumento de 
realizar o processamento local dos dados de 
medição e pela inclusão de funcionalidades para 
transmissão destes dados [1]. 

Além da análise da correção e da precisão dos 
cálculos efetuados pelo software de controle 
embarcado, outras características passaram a ter 
grande relevância no que se refere à proteção e a 
integridade dos dados metrológicos: a proteção 

das interfaces de comunicação do instrumento e a 
necessidade de proteção do próprio software 
contra modificações não autorizadas.  

3. 3. DESAFIOS PARA O CONTROLE LEGAL 
APLICADO AO SOFTWARE 

Além da dificuldade intrínseca referente à 
intangibilidade do software há outros problemas 
a serem contornados. Cada instrumento tem 
realidades diferentes com relação a preço de 
comercialização, tecnologia envolvida, 
capacidade de processamento, histórico de 
fraudes, etc. É fundamental uma análise criteriosa 
com relação aos requisitos a serem aplicados a 
cada um deles, bem como os níveis de severidade 
e de controle necessários. Para tal objetivo, o 
diálogo com os setores interessados na 
regulamentação é imprescindível [2].  

Com o aumento da necessidade da 
regulamentação técnica de software, cresce, ainda 
em maior escala, o número de processos 
relacionados ao controle legal, tal como, por 
exemplo, a Apreciação Técnica de Modelo 
(ATM), necessária para que um instrumento 
regulamentado possa ser comercializado 
posteriormente. Ao mesmo tempo, outros 
processos relacionados à atividade de verificação 
de instrumentos em campo necessitam ser 
estruturados de forma a fornecer aos técnicos da 
Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade 
– Inmetro (RBMLQ-I) as condições mínimas 
para execução destas atividades.  Treinamentos 
serão necessários a fim de capacitar os técnicos 
metrologistas para este novo tipo de fiscalização 
e ferramentas para automatizar esse trabalho 
também deverão ser disponibilizadas. 

Para o caso de instrumentos que já foram 
aprovados de acordo com Regulamentos 
Técnicos Metrológicos (RTMs) específicos de 
software, existe uma ampla gama de soluções 
propostas pelos fabricantes para o atendimento 
dos requisitos do regulamento. Isto é visto como 
algo salutar, pois vai ao encontro da intenção do 
Inmetro de não impor ou restringir a utilização de 
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qualquer tecnologia no projeto e na fabricação 
dos instrumentos, o que contribui também para a 
livre concorrência do mercado.  

Da mesma forma vem sendo tratada a questão 
da verificação de integridade de software. Cada 
fabricante do instrumento é responsável por 
prover um procedimento de verificação de 
integridade de software, juntamente com os 
equipamentos necessários para sua realização [3]. 
Apesar de este procedimento permitir ao 
fabricante buscar a solução técnica que seja mais 
conveniente para implementação no projeto do 
seu instrumento. Atua-se, portanto, para que o 
gerenciamento da tarefa de verificação não se 
torne por demasiado complexa. 

Entre os instrumentos cujos regulamentos 
estão em processo de revisão para inclusão dos 
requisitos de software estão: medidores de 
energia elétrica para pré-pagamento; medidores 
de velocidade de veículos automotivos; 
instrumentos de pesagem de funcionamento não 
automático (IPNA); instrumentos de pesagem 
automáticos de veículos rodoviários em 
movimento (IPA), Computador de vazão, etc.. 
Cada instrumento possui um número variado de 
fabricantes, e cada fabricante pode comercializar 
diferentes modelos para um mesmo instrumento.  

Também será necessário um controle rigoroso 
para as diferentes versões de software que 
poderão ser carregadas nesses instrumentos, à 
medida que estas forem aprovadas pelo Inmetro. 
E, devido à diversidade de soluções possíveis, os 
técnicos responsáveis pela verificação terão que 
ser treinados para executar um procedimento 
diferente para cada tipo de sistema ou 
instrumento de medição.  

4. SOLUÇÕES PROPOSTAS 

As questões apresentadas requerem soluções a 
fim de agilizar as etapas dos processos 
relacionados ao controle legal desses sistemas de 
medição. Algumas propostas são listadas nas 
subseções seguintes. Na seção 4.1 é apresentada 
ação direcionada ao processo de ATM; na seção 

4.2 é listada ação direcionadas ao processo de 
Regulamentação, e nas seções 4.3 a 4.5 são 
listadas ações quanto à verificação do 
cumprimento ao regulamento aplicável. 

4.1. Definição de normas e checklists de 

forma a automatizar processos de análise de 

software 

Essas normas possuem a finalidade de normatizar 
a avaliação de software pelo Inmetro, inserindo-a 
em um processo de gestão de qualidade e 
uniformizando os procedimentos. Como benéfico 
efeito colateral, torna mais transparente a forma 
como o trabalho de análise de software é 
conduzido e também informa claramente em qual 
etapa do processo os instrumentos sob análise 
estão submetidos. 

4.2. Definição de nível de severidade no 

regulamento de cada instrumento 

Corresponde ao estabelecimento de um 
procedimento objetivo para a avaliação do nível 
de severidade a ser aplicado a um instrumento 
levando em consideração fatores como: alto 
índice de fraudes, alta importância da medição 
para a sociedade, grandes valores envolvidos nas 
trocas comerciais intermediadas pelo instrumento, 
entre alguns outros requerem que o instrumento 
em questão tenha uma regulamentação de 
software mais exigente, do que outros 
instrumentos aos quais esses fatores não estejam 
presentes. Tal procedimento visa preservar os 
princípios de boas práticas de regulamentação [4]. 

4.3. Ferramenta unificada para avaliar a 

integridade de software  

A chamada de Ferramenta de Verificação de 
Integridade de Software, ou FVIS, foi pensada de 
forma prover uma interface única para o técnico 
executor da verificação em vários instrumentos 
de medição, a despeito dos diferentes protocolos 
de comunicação de cada um deles. Para tal, 
arquivos de configuração são utilizados de forma 
a parametrizar a comunicação realizada. Isto 
facilita a difusão e o treinamento para execução 
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do procedimento de verificação de integridade, 
além de evitar a necessidade do gerenciamento de 
um grande número de ferramentas de verificação. 
O funcionamento da ferramenta é apresentado em  
[5]. 

4.4. Hardware confiável 

Ainda em fase de pesquisa, essa abordagem visa 
o projeto de um hardware seguro (como um 
processador ou coprocessador), o qual foi 
analisado e projetado segundo especificações 
rígidas de segurança e que, por tal, tem a 
confiança do Inmetro. Tal peça de hardware atua 
como um módulo de segurança introduzido em 
projetos de sistemas de medição. Tais 
plataformas seguras poderiam, por exemplo, 
executar assinaturas digitais das medições 
realizadas e/ou monitorar o software em 
execução, de forma a somente executar softwares 
confiáveis e previamente aprovados pelo Inmetro. 
Uma vantagem dessa abordagem seria o menor 
esforço (custo e tempo) despendido no controle 
legal por parte do Inmetro, já que uma parte do 
trabalho seria delegada ao módulo de hardware 
confiável presente no próprio instrumento.  

4.5. Treinamento de técnicos 

Os técnicos da RBMLQ-I devem passar por 
treinamento para identificação de fraudes por 
modificação de hardware nos instrumentos, bem 
como por modificação do software embarcado 
nos mesmos com o auxílio da FVIS. Como 
exemplo tem-se o treinamento em perícias de 
bombas de combustíveis, curso baseado no 
documento [6]. 

5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

A regulamentação técnica metrológica está 
caminhando para o aperfeiçoamento do controle 
legal de software embarcado em instrumentos. O 
presente trabalho apresentou as dificuldades e as 
soluções propostas em várias frentes para auxiliar 
nessa tarefa. Algumas dificuldades estão 
relacionadas à diversidade de sistemas de 

medição desenvolvidos, o que pode ser 
contornado através de discussões com os próprios 
fabricantes e setores interessados com o objetivo 
do estabelecimento de padrões “de facto” a serem 
adotados. Para o estabelecimento e busca desses 
diferentes padrões, estão sendo propostas e 
desenvolvidas soluções. 

Dentre as várias perspectivas de cenários 
futuros destaca-se o estabelecimento de um 
processo para a análise de software embarcado de 
forma mais bem estruturada, através de normas. 
Dessa forma, podendo considerar a hipótese de 
realizar a certificação de laboratórios externos 
para a execução desses procedimentos, nos 
moldes do que hoje é feito com relação a testes 
de aderência a requisitos de conformidade de 
produtos. 

As várias técnicas apresentadas serão 
amplamente discutidas com os segmentos 
envolvidos. A adoção destas deve se dar de forma 
natural uma vez que fique comprovada uma 
substancial melhoria nos custos e na duração dos 
processos envolvidos no controle legal. 
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