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Missão do Inmetro:

“Prover confiança à
sociedade brasileira nas 
medições e nos produtos, 
através da metrologia e da 
avaliação da conformidade, 
promovendo a harmonização 
das relações de consumo, a 
inovação e a competitividade 
do País.”



Marca do evento

O Inmetro é uma instituição de renome internacional, e pode 
apoiar as empresas nacionais, disponibilizando seu 
conhecimento gerado a partir das atividades de pesquisa 
científica e tecnológica.

É fundamental que o setor produtivo conheça os mecanismos para 
utilização das capacidades científico-tecnológicas do Inmetro.

Neste contexto o Inmetro pretende cooperar também com outras 
instituições para apoio mútuo às inovações oriundas das PMEs.
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Ações do Inmetro

-Painéis Setoriais

-Apoio à inovação para a indústria e a sociedade

-Governança do ativo intelectual 

- Utilização do Conhecimento e Estrutura Laboratorial em
Metrologia

- Disseminação da propriedade intelectual
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Tema Setor Ação Inmetro

Acessibilidade Transporte/Social
Programa de Avaliação da 
Conformidade para Ônibus 
Urbano

Fármacos e 
Medicamentos

Química

Estruturação e Implantação da 
Divisão de Metrologia em 
Química; Material de Referência 
para o Etanol

Fototerapia Saúde

Desenvolvimento e 
patenteamento de dispositivo 
orgânico emissor de luz para 
aplicação fototerápica.

Terapia por ultra-
som

Saúde

Desenvolvimento e 
patenteamento de fonte estável 
para calibração de equipamentos 
de ultra-som

Importante ferramenta de prospecção de demandas de 
novos serviços, de apoio técnico e acadêmico, de suporte 
a solução de problemas específicos de um segmento da 
sociedade.

Painéis Setoriais
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Biocombustíveis
- Material de Referência Certificado, com o NIST;

- Caracterização de óleos de fontes nativas, com UFPA e UFRR;

- Adaptação de motores para uso de óleo vegetal puro, com a FIAT.

Laboratório de Vazão
- Engenharia do Petróleo, apoio à Petrobrás nas técnicas de elevação artificial e

simulação de poços horizontais;

- Ciências Aeronáuticas, análise de modelos em escala reduzida em túnel de

vento aerodinâmico

Laboratório de Telecomunicações (móvel)
- Medições de interesse aos sistemas de TV Digital, Celulares 3G, Rádio

Digital,parceria com Anatel e empresas do setor.

Apoio à inovação para a indústria e a sociedade
alguns exemplos:alguns exemplos:
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Governança do ativo intelectual 

A governança tem como referência a política da propriedade intelectual e da 
transferência de tecnologia do Inmetro.

Gerenciamento do processo de proteção intelectual, para a devida 
apropriação e manutenção dos direitos e deveres das partes envolvidas no 
seu desenvolvimento, até a transferência da tecnologia para a sociedade. 

Objeto Impacto Titular
Dispositivo orgânico 
emissor de luz (OLED) Fototerapia do câncer de pele

Inmetro, PUC-RJ e 
UNESP

Fonte estável de ultra-
som

Calibração de equipamentos de 
terapia por ultra-som Inmetro

Corpo de prova para 
ensaio Charpy

Padrão simples e econômico para 
máquinas de impacto

Inmetro, PUC-RJ e 
IPT

Célula pH Medição de pH barata e rápida Inmetro
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Oferta de tecnologias
Identificação de conhecimentos tecnológicos desenvolvidos no instituto, 
que possuem potencial de aplicação para o meio produtivo.

Catálogo de 
Produtos, Processos 
e Serviços. 
Publicado em 2008 e 
disponível no site da 
instituição.
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Objeto/Aplicação Parceiro

Padrão primário de temperatura; células de ponto 
fixo; calibração

Visomes Comercial 
Metrológica

Gerador Eólico de 5000 watt; energia limpa;
Enersud Indústria e Soluções 
Energéticas

Bancada móvel para calibração de medidores de 
gás; calibração on site

CEG

Laboratório de Ensaio de Válvulas de 
Segurança/supre necessidade nacional

IOPE Instrumentos de 
Precisão Ltda.

Medidor padrão para calibração de 
sistemas eletrônicos de medição de energia elétrica

Landis&Gyr Ltda.

Novos projetos em 2010:
I-Dutto, Cellqualis, Apoena e  
MDO Group

Utilização do Conhecimento e Estrutura Laboratorial em Metrologia 

Incubadora de Empresas e Projetos Tecnológicos do Inmetro
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Parque Tecnológico : 

O projeto do Parque 
Tecnológico do Inmetro – PTI, 
tem por objetivo a construção 
de um ambiente capaz de 
estimular e apoiar a pesquisa e 
o desenvolvimento tecnológico 
direcionados para inovação, 
integrado às atividades de 
competência da Instituição. 

A infraestrutura física e de 
serviços do PTI abrigará: 
empresas, universidade, escola 
técnica, laboratórios, 
Incubadora, Hotel-Conceito e 
Centro de Convenções.
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Disseminação da propriedade intelectual
Realização de eventos e treinamentos internos, e produção de material didático, para 
apoio a capacitação do corpo técnico e gerencial. 

Cartilha de PI e Inovação- 2009

Curso de propriedade intelectual e inovação 
para alunos do curso técnico de metrologia

– Colégio Estadual  Ciclo Operário- Xerém - 2010
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Disseminação da propriedade intelectual

– Rio de Janeiro – 17 de novembro

Curso Básico de PI para servidores e colaboradores –
EAD - 2010
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Plano Prospectivo : 
estruturar a aproximação das empresas nacionais 
com as ICTs, em especial as PMEs

-Identificação se está na lista de serviços prestados pelo Inmetro;

- Verificar com as áreas técnicas possíveis soluções:

- Incubação de projetos ou empresas;

- Consultoria prestada pelos pesquisadores;
- Utilização dos laboratórios para projetos específicos;

ou propor consulta a outras instituições de ciência e tecnologia.

Recebimento e Análise das demandas
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Queremos ouvir você!

Obrigado

Paulo Soler

pjsantos@inmetro.gov.br


