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RESUMO 

 

No Brasil, tem-se estudos que apontam que uma grande porcentagem da energia 

elétrica consumida no país é furtada, o que significa que boa parte da população 

possui um acesso ilegal à energia da rede elétrica brasileira e a consome sem realizar 

o devido pagamento pela mesma, criando um déficit de energia elétrica aos clientes 

que realizam os devidos pagamentos. Isto é um problema imenso para a economia 

do Brasil, pois o consumo ilegal de energia elétrica impede o desenvolvimento do 

sistema de distribuição da mesma e ainda desestabiliza este mesmo serviço de 

distribuição, onde um novo dispositivo de medição foi desenvolvido, o medidor 

eletrônico de energia elétrica. Esta dissertação visa apresentar como este dispositivo 

funciona, quais são suas vantagens e diferenças quando comparado com o medidor 

analógico, e também qual são as possíveis avarias e defeitos que podem ocorrer no 

mesmo, todos sendo embasados em documentos oficiais, artigos científicos e estudos 

já publicados. 

Palavras-chave: Medidor eletrônico; Combate ao furto; Comparação; Ajuste e 

defeitos. 
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ABSTRACT 

In Brazil, studies have shown that a large percentage of the electricity consumed in the 

country is stolen, which means that a large part of the population has an illegal access 

to the energy of the Brazilian electricity grid and consumes it without making the 

payment due to it , creating a deficit of electricity to customers who make the payments. 

This is a huge problem for Brazil's economy, since the illegal consumption of electric 

energy prevents the development of its distribution system and still destabilizes this 

same distribution service, where a new measurement device was developed, the 

electronic energy meter power. This dissertation aims to present how this device 

works, what are its advantages and differences when compared to the analog meter, 

and also what are the possible faults and defects that can occur in the same, all based 

on official documents, scientific papers and studies already published. 

Key-words: Electronic meter; Fight against theft; Comparation; Adjustment and 
defects. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A automação em âmbito industrial é definida como a tecnologia que cuida do 

uso de sistemas mecânicos, eletroeletrônicos e computacionais na operação e 

controle da produção. Tem-se como exemplos de automação robôs em indústrias, os 

sistemas de controle de produção industrial realimentados, as montagens 

mecanizadas que são feitas através de máquinas, as linhas de produção industrial, 

etc. A automação é diferente da mecanização. Mecanização é o uso de máquinas 

para realizar um trabalho, substituindo o esforço físico do homem. Automação é 

quando as máquinas são controladas automaticamente e capazes de se 

autorregularem. 

A partir do século XX, a tecnologia da automação tomou conta dos 

computadores, servomecanismos e controladores programáveis, tornando-se a base 

tecnológica da automação contemporânea e são encontrados diversos exemplos de 

sua aplicação nas mais variadas áreas do conhecimento e da atividade humana. Com 

o passar dos tempos muito dos processos foram modificados, um exemplo é o 

medidor de energia analógico que foi substituído por medidores digitais, mesmo com 

esta modernização ainda precisava ser enviado um funcionário para realizar a leitura 

do medidor e outro funcionário para efetuar o corte ou a religação, mas com a 

evolução para a medição automatizada, é instalado um gabinete com medidores 

associados a alguns componentes eletrônicos, possibilitando obter informações e 

realizar alguns comados, como por exemplo, a leitura remotamente, corte e religação. 

Medição eletrônica automatizada aliada a geração tem aumentado a busca de 

novas tecnologias para melhorar o aproveitamento existentes, com a constante 

preocupação com investimentos na medição eletrônica automatizada tem grandes 

possibilidades de obter bons resultados com os recursos já existentes. Em tempos 

passados existia um medidor de energia analógico que foi substituído por medidores 

digitais, mesmo com esta modernização tinha que enviar um funcionário para fazer a 

leitura do medidor e outro funcionário para efetuar um corte ou religação, mas com a 

evolução passou-se para medição automatizada. Plano de manutenção preventiva a 

fim de evitar possíveis atendimentos emergências, analisar o funcionamento dos 

reles, sensores e conexões, tendo assim7 o controle da vida útil dos equipamentos e 

assim os antecipar nas possíveis substituições, nas proporções e datas corretas 

trazendo satisfação tanto para a companhia de energia e para o cliente. 
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Considerando o alto índice de furtos de energia, como a implantação de 

medição eletrônica automatizada auxiliaria a reduzir essas ilegalidades? 

Como intuito, esta revisão bibliográfica procura descrever que a medição 

eletrônica automatizada é uma das opções para o combate a perdas de energia, 

conhecendo a medição eletrônica automatizada, comparando a medição eletrônica 

automatizada com a tradicional e explicando sobre possíveis avarias e defeitos dos 

mesmos. 

A metodologia aplicada para realizar este trabalho de conclusão de curso é 

uma revisão bibliográfica, um trabalho de pesquisa que reúne dado e informações de 

publicações feitas por diversos autores. O tema desta revisão bibliográfica é 

automação e medidores inteligentes de energia elétrica. Este trabalho conta com 

referências obtidas através da ferramenta de pesquisa Google Acadêmico, cujas 

informações dispostas são de publicações de empresas do setor, livros e artigos de 

pesquisadores datados após o ano 1990 até o ano 2018, coletando assim informações 

sobre a evolução da tecnologia de automação. Palavras-descritores: automação; tipos 

de automação; medidores inteligentes; instrumentação. 
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2. MEDIÇÃO ELETRÔNICA AUTOMATIZADA 

 

A primeira grande revolução industrial, de acordo com Solutions (2015), se 

caracterizou pela substituição da força de trabalho muscular humana pela força de 

trabalho de máquinas motrizes, em outras palavras, foi marcada pela mecanização. A 

introdução de mecanização é conhecida como automação e ela não apenas substitui 

trabalhos manuais, mas também substitui trabalhos mentais, onde dispositivos 

automáticos sempre observam o resultado de seus trabalhos e repassam tais 

informações para o dispositivo principal, que compara as informações recebidas com 

o objetivo que se deseja, atuando no sentido que visa a menor redução possível de 

diferença entre esses dois valores. Esta ação reflexiva de informações chamada de 

realimentação ou também feedback, e é a noção principal que fundamenta a 

automação. 

Os medidores eletrônicos têm a capacidade de permitir a medição de diversas 

grandezas elétricas sem a necessidade de volumes significativos de espaço para tal. 

Além das grandezas elétricas, a tecnologia permite que os medidores eletrônicos 

também registrem indicadores de outras naturezas, como comerciais e de qualidade 

de serviço (IBM, 2009). 

As novas tecnologias consistem em sistemas de medição eletrônica que, 

aliados à inovação em tecnologias de informação e às atuais técnicas de 

comunicação, podem trazer diferentes vantagens a consumidores, distribuidoras e até 

ao órgão regulador. Assim, a implantação de medidores eletrônicos pode induzir à 

redução de custos, como a detecção de furto, a eliminação de gastos com medição 

manual, a redução de custos de transação e dívidas de maus pagadores, transferindo 

para os consumidores os benefícios proporcionados pela realização de negócios 

remotamente. Esses sistemas possibilitam aplicação de novas tarifas, asseguram que 

os consumidores são sempre cobrados por seu real consumo, independentemente da 

frequência de faturamento. Os sistemas de medição ainda podem disponibilizar 

informações aos consumidores, permitido que eles controlem seu consumo mais 

facilmente (LAMIN, 2009). 

Segundo Lamin (2009) de forma geral, medidores eletrônicos de energia 

elétrica estão presentes em sistemas de medição de subestações, nos pontos de 

conexão de fronteiras e demais pontos de intercâmbio de energia. A tecnologia 

também já é aplicada no mercado livre, em unidades consumidoras atendidas por 
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sistemas de distribuição de média e alta tensão. No Brasil, diante dos benefícios 

apresentados pelos sistemas de medição eletrônica, algumas distribuidoras estão 

ampliando o emprego dessa tecnologia em baixa tensão, porém ainda de forma tímida 

quando comparada a outros países. Em diversos países já existe a aplicação da 

tecnologia em grande escala, com plena implantação de medidores eletrônicos para 

todos os tipos de unidades consumidoras. Em muitos outros países, os projetos-piloto 

e consultas públicas estão em andamento. 

Uma das maiores contribuições dos medidores eletrônicos para um sistema 

mais inteligente é o de prover a capacidade de automação de atividades operacionais 

da concessionária, bem como o monitoramento de indicadores de qualidade do 

serviço prestado, permitindo à concessionária distribuidora de energia maior controle 

de sua rede e melhora na qualidade dos serviços prestados aos seus consumidores 

(IBM, 2009). 

Conforme Kup (2015) as perdas energéticas que ocorrem no processo de 

distribuição são classificadas em perdas técnicas e perdas não técnicas. Perdas 

técnicas ocorrem de forma natural e ocorrem em quaisquer circuitos elétricos devido 

a presença de resistências nos elementos, como a resistividade do condutor. Perdas 

não técnicas são o resultado de inúmeros fatores além do circuito, como o furto de 

eletricidade ou a fraude de eletricidade na forma de energia que não é contabilizada 

ou na energia que não é faturada, problemas estes de frequente ocorrência no Brasil, 

o que tem resultado em grandes prejuízos para as redes de distribuição, tornando 

fundamental a prevenção, a detecção e o combate das perdas não técnicas para 

empresas voltadas para a distribuição de energia eletricidade. 

Tendo em vista a reversão dessa situação, uma determinada quantidade de 

empresas distribuidoras tem como principal ação contra perdas não técnicas a 

inspeções nos pontos consumidores tendo como finalidade detectar possíveis 

fraudes, furtos e até mesmo outras formas de irregularidades, tais como equipamentos 

que foram manipulados ou que apresentam defeitos (KUP, 2015). 

Um dos grandes empecilhos desta inspeção se dá pelo amplo número de 

consumidores a serem inspecionados, além da presença de inúmeros conglomerados 

urbanos cujo acesso é difícil para as concessionárias, o que torna especialmente 

complicado o monitoramento de furtos energéticos e também se provam uma 

dificuldade no combate contra a inadimplência (KUP, 2015).  
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A mudança do ponto de medição é uma forma de prevenir o furto de 

eletricidade, sua transferência pode dificultar seu acesso, assim minimizando 

possíveis manipulações dos instrumentos entre outras fraudes. As soluções iniciais 

da transferência dos pontos de medição contavam com sua instalação de forma 

externa, com caixas transparentes e com o ramal de ligação de maneira que ficasse 

a vista e transferi-los da residência de seus clientes para os postes na altura de redes 

de baixa tensão, que se localizam entre 3,5 metros e 5,0 metros (KUP, 2015). 

Segundo Kup (2015), medidores eletrônicos evoluíram, o que ocasionou na 

redução gradativa de seus custos e possui uma significativa importância na 

prevenção, como também no combate a furtos de energia, com o estudo da 

possibilidade da realização da telemedição de consumo energético para 

consumidores residenciais, o que possibilita a remota transmissão dos dados de 

consumo de maneira direta para a designada concessionária. 

Outra facilidade dos medidores eletrônicos foi sua evolução tecnológica para 

os denominados medidores inteligentes de energia, que permitem não somente o 

ligamento, mas também o desligamento do suprimento energia de maneira remota, 

solucionando problemas diversos, dentre eles o corte do suprimento de energia para 

clientes inadimplentes dentro de áreas cujo acesso é difícil (KUP, 2015). 

Medidores inteligentes de energia, também comumente conhecidos apenas 

pelo nome smart meter, é um medidor que fornece para a companhia elétrica e seus 

consumidores informações adicionais quando comparado com o medidor tradicional, 

fazendo com que os mesmos sejam um componente importante para a futura geração 

das redes inteligentes de distribuição de eletricidade, também conhecidas pelo nome 

de smart grids (KUP, 2015). 

As smart grids apresentam vantagens para ambos a concessionária elétrica 

como também vantagens para seus consumidores, pois possibilita uma remota 

medição do consumo energética, como também de outras grandezas, dentre elas 

valores como da tensão, seu ângulo de fase e sua frequência, que provém uma 

comunicação de dados capazes de serem usados das mais diversas maneiras para a 

concessionária como por seus usuários (KUP, 2015). 

Existem diversas definições pro conceito de redes inteligentes, onde todas 

convergem no uso de elementos digitais e no uso de comunicações em redes 

transportadoras de energia. Tais elementos que possibilitam os envios duma gama de 

dados e de informação pros centros de controle, onde esses dados e essas 
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informações são tratadas, o que auxilia na operação e no controle de sistemas como 

um todo. Colocar em prática esse conceito requer algumas transformações que 

precisam ser levadas a cabo, tais como a modernização de infraestrutura, da 

instalação de camadas digitais, tais como softwares e da capacidade de processar 

dados, algo essencial para redes inteligentes, e também mudanças em sua 

comercialização, uma necessidade para a ampliação do número de acessantes 

(ENERGIA, 2010). 

Dentre as primeiras tentativas de instalação de inteligência em redes apareceu 

a medição eletrônica, usada para o monitoramento do comportamento das cargas dos 

grandes consumidores. Instalados os equipamentos de comunicação, os medidores 

eletrônicos proporcionam monitoramento em tempo real e uso de aplicativos para 

resposta de demanda (ENERGIA, 2010). 

Elementos como o sensoriamento, a comunicação, a aplicação adequada de 

uma inteligência artificial e do controle baseado no contínuo ajuste de dados obtidos 

tornam qualquer sistema inteligente, o que permite o aperfeiçoamento de inúmeros 

recursos de um sistema elétrico por meio do uso de diversas funções que aumentam 

confiabilidade e gerenciamento de ativos da geração, do armazenamento, da 

transmissão e da distribuição de eletricidade, mitigando impactos ambientais como a 

também a redução de custos operacionais (LEITE, 2013). 

Deve-se ressaltar que a mera automação de redes elétricas ou a simples 

substituição dos medidores por equipamentos que apresentam diversas 

funcionalidades não é o suficiente para a existência de uma smart grid, que representa 

muito mais que isso. Uma smart grid, compõe-se de informações importantes, que 

servem para verificar a qualidade energética ou para localizar falhas ocorridas em 

tempo real, que não chegariam normalmente aos sistemas operacionais e, por 

consequência, não seria tomada nenhuma ação adicional (TOLEDO, GOUVÊA, 

RIELLA, 2012). 

Em outras palavras, smart grids devem ter coordenação sistêmica que visa 

coordenar e concentrar funcionalidades pulverizadas nas mais diversas áreas e 

também dos sistemas pertencentes a distribuidora, potencializando os benefícios para 

alcançar uma verdadeira rede inteligente (TOLEDO, GOUVÊA, E RIELLA, 2012). 

Sendo assim, redes inteligentes tem o pressuposto de prévia implantação de 

medidores cada vez mais modernos junto da incorporação das tecnologias de 



 19 

informação junto de soluções em telecomunicações nas redes distribuidoras 

tradicionais de eletricidade (LEITE, 2013). 
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3. COMPARAÇÃO COM MEDIDORES CONVENCIONAIS 

 

Diferente de medidores eletromecânicos, medidores eletrônicos não têm 

engrenagens mecânicas, que constitui o mecanismo primário de uma medição 

tradicional de consumo de energia elétrica, onde os medidores eletrônicos têm como 

seu método de medição transdutores de corrente e de potência, que são alimentados 

pelos sinais de entrada. Conforme é mostrado na Figura 1, a potência obtida pelo 

bloco multiplicador vai para o bloco registrador, que armazena as informações de 

consumo (NICOLAU; SOUZA; FROTA, 2013). 

 

Figura 1 - Funcionamento medidor eletrônico 

 
Fonte: Nicolau (2013, p.27) 

 

Medidores eletrônicos também permitem maior melhor exatidão quando 

comparados com medidores eletromecânicos, por oferecerem informações mais 

detalhadas sobre o consumo medido (MÍNGUEZ, 2007). 

A telemedição é baseada em obter e transportar dados de equipamentos 

remotamente, através de instrumentos transmissores, como antenas, com a finalidade 

de monitorar, medir e controlar os mesmos. Esse sistema de medição está sendo cada 

vez mais usado no setor elétrico brasileiro, possibilitando um controle eficaz do 

dimensionamento de demandas e um fornecimento energético com menos variações 

(NICOLAU, 2013). Medidores eletrônicos, ao contrário dos eletromecânicos, permitem 

a telemedição através da internet, pelo uso de um modem conectado ao medidor 

(MÍNGUEZ, 2007). 

A vantagem dos medidores eletrônicos sobre os medidores eletromecânicos, 

apresentados na Figura 2, ocorre por permitirem a mensuração de amplas gamas de 

variáveis, como a detecção de eventos que venham a ocorrer num determinado 



 21 

sistema elétrico (SILVA; MEDEIROS, 2012). Os medidores mais elaborados e 

complexos são para consumidores de médio e de grande porte, e são providos de 

sistemas de armazenamento de dados, armazenando pulsos das grandezas medidas, 

cujos dados podem ser posteriormente visualizados (SILVA; MEDEIROS, 2012).  

 

Figura 2 – Tipos de medidores. 

 
Fonte: Mínguez (2007, p.8). 

 

Medidores eletrônicos podem ter ainda canais de leitura remota com um 

dispositivo de saída via cabo e porta ótica, esta última que realiza troca de informações 

do medidor com outros equipamentos, tipo microcomputadores e afins, possibilitando 

ajustes no medidor, a calibração, a programação e o processamento dos sinais 

(SILVA; MEDEIROS, 2012). 

Os princípios do funcionamento desses medidores de energia são baseados 

em microprocessadores que acumulam o produto da tensão e da corrente e 

integralizados ao longo do tempo, onde os valores analógicos medidos são 

digitalizados através de conversores analógicos/digitais em cada fase. 

A Figura 3 mostra o diagrama de um medidor eletrônico e seus princípios de 

funcionamento, assim como seus componentes básicos para a medição (MÍNGUEZ, 

2007). 
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Figura 3 – Diagrama de blocos 

 

Fonte: Mínguez (2007, p.18). 

 

Das principais vantagens, o medidor eletrônico tem como destaque: a 

automação dos processos de aquisição e do tratamento de dados dos consumidores 

para fins de faturamento e também ganhos em exatidão (MÍNGUEZ, 2007). 

 

3.1 FUTURO DAS MEDIÇÕES DIGITAIS 

 

A medição eletrônica insere novos conceitos, tanto de eletrônica como de 

informática dentro da relação do consumo com a distribuidora e seus usuários da rede. 

Sua revolução trouxe a modernidade, junto de várias vantagens e de transformações 

da vida moderna que decorrem da computação e de técnicas novas de comunicação 

e de informação (NICOLAU, 2013). 

Medidores eletrônicos de energia elétrica oferecem muito mais funcionalidades 

o modelo convencional, e deste panorama criam-se diversificações aplicações novas 

ao prestador do serviço e seus usuários. As novas possibilidades permitem a 

mensuração de energia ativa consumida, junto do faturamento de energia reativa; 

monitorar melhor a qualidade da energia elétrica; novas modalidades de tarifação; 

telemetria melhorada e atuação remota (LEITE; LAMIN, 2009).  

Outras funcionalidades que podem ser implementadas são a contingência do 

sistema caso se necessite a redução de carga, realizando um controle mais apurado, 

ou também permitir que consumidores programem determinados eletrodomésticos 

para ligar ou desligar em relação ao preço da energia, seja manualmente ou 

automaticamente (LEITE; LAMIN, 2009). 

Os medidores inteligentes de energia, ou smart meters, são dispositivos 

eletrônicos usados para a aquisição de dados de consumo dos clientes e de outras 

mais funcionalidades (ENERGIA, 2018). Neles são adicionados novos elementos que 
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conferem as capacidades de capturar, de processar, de responder e de comunicar 

novas informações (FORTES et al., 2016). 

O projeto Cidade Inteligente Búzios é uma experiência nacional com smart 

meters, idealizado pela Ampla e instalou cerca de dez mil medidores smart, estudando 

seu comportamento e as oportunidades tecnológicas de novos “perfis” de clientes. Tal 

projeto contempla pesquisa em medição e outros blocos de estudo, como 

comunicação entre consumidores e sociedade, edificações inteligentes, 

telecomandos e sistemas, geração energética inteligente, veículos elétricos, 

armazenamento energético e eficiente iluminação pública (FORTES et al., 2016).  

Diversas das pesquisas relacionadas à smart meters, mostrado na Figura 4, 

levam a resultados pertinentes à avaliação de características do consumidor, 

discussões sobre tecnologias de comunicação, impacto comportamental do 

consumidor frente com as novas tecnologias em seus equipamentos, a coordenação 

de carga térmica e de consumo em edificações, a avaliação de medidores nos 

aspectos legislativos brasileiros e destaque na visão geral do futuro de smart meters 

(FORTES et al., 2016). 

 

Figura 4 – Imagem de um smart meter da WEG 

 

Fonte: WEG (2018). 

 

Smart meters não economizam diretamente energia, mas necessitam de outros 

dispositivos gerenciando sistemas como os displays, os controladores de demanda, 

entre outros. Possuem funções em tempo real, tais como o consumo de energia, de 
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custo, de créditos exportados e de possíveis cargas a serem cortadas, podendo ser 

informadas ao consumidor através de GPRS, de SMS ou de outra ferramenta de 

comunicação, informações estas que apoiam consumidores nas tomadas de decisão 

e para ações que reduzam consumo, etc. (FORTES et al., 2016). 

No Brasil tem-se as oportunidades de sistemas com tarifas diferenciadas por 

horário, onde consumidores recebem mensagens que informam horários de pico 

críticos para o consumo, evitando uso de equipamentos cujo consumo é maior, como 

as maquinas de lavar, as bombas de água, os sistemas de aquecimento, entre muitos 

outros (FORTES et al., 2016). 

Com a difusão das tecnologias de veículos elétricos, os consumidores deste 

veículo poderão programar seu horário de carga como também o horário de descarga 

de energia (FORTES et al., 2016). Contudo, essa modernização precisaria de muitos 

investimentos para serem realizados e então fazerem parte do cotidiano brasileiro 

(LEITE; LAMIN, 2009). 
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4. AJUSTES E DEFEITOS EM MEDIDORES 

 

Se medidores, mesmo depois de aferidos, apresentarem erros maiores que os 

admissíveis por norma, então se ajusta o medidor para que o mesmo as atinja, e sua 

calibração é feita em carga pequena, em carga nominal e em carga indutiva. Depois 

de cada calibração os medidores devem ser aferidos novamente, certificando a 

correta calibração deles (MÍNGUEZ, 2007). 

Conforme Mínguez (2007), para o ajuste de carga nominal, se maneja o imã 

permanente, modificando seu conjugado de amortecimento que é produzido sobre o 

disco, conforme é mostrado na Figura 5. 

  

Figura 5 – Diagrama para ajuste da carga nominal. 

 
Fonte: Mínguez (2007, p.25). 

 

O conjugado de amortecimento é modificado, segundo Mínguez (2007), pela 

alteração do fluxo, que significa a modificação do número de linhas de fluxo 

atravessando o disco através de um derivador magnético que é manualmente 

ajustável; pela modificação da posição de imã relativamente ao eixo da rotação do 

disco; e pela modificação das dimensões do pólo do imã, que influem no 

amortecimento. 

A Figura 6 mostra claramente o mecanismo de ajuste do parafuso da carga 

nominal, seja ela para positivo ou para negativo, indicado em seu medidor. Cada 

medidor tem uma sigla CN, que indica onde se deseja ajustar sua Carga Nominal 

(MÍNGUEZ, 2007). 
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Figura 6 – Detalhe do parafuso de ajuste de carga nominal. 

 
Fonte: Mínguez (2007, p.26). 

 

Ajustes em carga pequena são feitos pela espira do material condutor não 

magnético, colocado em curto sob o núcleo da bobina de potencial. Tal espira é capaz 

de ser deslocada em sentido paralelo ao plano de seu disco, assim abraçando uma 

quantidade maior ou menor de linhas de fluxo útil, conforme a Figura 7 (MÍNGUEZ, 

2007). Com isso é introduzido um pequeno conjugado suplementar sobre o disco, 

fazendo com que seu movimento seja retardado ou adiantado, até que o medidor 

atinja a faixa de exatidão admissível (LAMIN, 2009). 

 

Figura 7 – Ilustração de mecanismo para ajuste em carga pequena. 

 
Fonte: Mínguez (2007, p.27). 

 

A Figura 8 abaixo apresenta o mecanismo de ajuste do parafuso de carga 

pequena, seja para positivo ou para negativo, como indicado em seu medidor 

(MÍNGUEZ, 2007). Cada medidor tem a sigla CP, que indica onde se ajusta a Carga 
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Pequena. Esta calibração tem como finalidade: compensar atritos em pontos de apoio 

de eixo de suspensão; compensar dissimetrias magnéticas de circuito magnético; e 

compensar a falta de linearidade de curva de magnetização do circuito magnético 

(LEITE; LAMIN, 2009). 

Com o medidor calibrado em sua carga pequena, ele pode ficar 

sobrecompensado, e o disco passa a girar vagarosamente apenas quando a bobina 

de potencial for energizada, algo denominado “arrastamento” ou “marcha em vazio” 

(LEITE; LAMIN, 2009). 

 

Figura 8 – Detalhe do parafuso de ajuste de carga pequena. 

 
Fonte: Mínguez (2007, p.27). 

 

Ajustes em carga indutiva são conhecidos também como “correção do fator de 

potência” de medidores, ela é realizada pelo ajuste do ângulo de defasagem existente 

entre o fluxo produzido na bobina de potencial e sua tensão para um ângulo de 90° 

(LAMIN, 2009). Na Figura 9 aparece o mecanismo de ajuste do parafuso da carga 

indutiva para positivo ou para negativo, assim como indicado em seu medidor. Cada 

medidor tem uma sigla CI que indica onde se ajusta a Carga Indutiva (MÍNGUEZ, 

2007). 
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Figura 9 – Detalhe do parafuso de ajuste de indutiva. 

 
Fonte: Mínguez (2007, p.29). 

 

Quanto aos erros, eles aparecem especialmente em decorrência de 

envelhecimento. O envelhecimento de um medidor pode ser causado por ação do 

tempo, desgaste das partes móveis e pela debilitação dos ímãs (NICOLAU, 2013). 

Quanto à ação do tempo, existe a oxidação dos lubrificantes, acúmulo de pó, 

de sujeiras e de toxicidades ambientais, que deterioram lubrificantes com o passar do 

tempo, onde primeiro ele escurece, fica mais viscoso e forma uma espécie de barro, 

que influencia a frenagem do rotor, como também do registrador, resultando em erros 

de valores negativos (SILVA; MEDEIROS, 2012). A Figura 10 mostra segmentação 

por idade de parques instalados de medidores (MÍNGUEZ, 2007). 

 

Figura 10 – Porcentagem de medidores por idade no parque instalado. 

 
Fonte: Mínguez (2007, p.32). 
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O desgaste das partes móveis compreende peças do registrador, do rotor e de 

partes do mancal. Tais partes se apresentam continuamente em movimento, estando 

expostas ao atrito e são sujeitas ao envelhecimento por desgaste, sendo eles menores 

ou maiores de acordo com as características de instalação e das características 

construtivas dos medidores (NICOLAU, 2013). 

A debilitação dos ímãs é ocasionada por um sensível enfraquecimento dos 

ímãs de freio através do tempo, causando uma diminuição de conjugado frenador e a 

formação de conjugado final que é exercido no elemento móvel, tal efeito de 

envelhecimento é contrário aos anteriores, pois causa uma contribuição para erros de 

valores positivos, onde o medidor registra em excesso (SILVA; MEDEIROS, 2012). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os sistemas de medição surgiram pela necessidade de obter um controle sobre 

a distribuição de energia e viabilizar a cobrança de tal serviço de acordo com o 

consumo do cliente a ser atendido. A primeira tecnologia de medição, muitas vezes 

denominada como medidor analógico, possuía muitas falhas em sua forma de 

funcionamento, o que permitia o furto de energia. 

Surgiu então o medidor digital, que possui funcionalidades antes não 

encontradas no medidor analógico, como a real medição de consumo com a inclusão 

da potência aparente na medição, a possibilidade de comunicação com dispositivos 

externos, que permitem o armazenamento da informação e também da propagação 

da mesma, entre outras funcionalidades. 

Dentre os mais comuns defeitos que podem ser apresentados no equipamento, 

incluem-se em especial desgastes e obstrução. Os desgastes são ocasionados por 

tempo e por atrito, literalmente desgastando fisicamente as peças. Já as obstruções 

são ocasionadas por elementos externos, como excesso de detritos, ou dejetos, como 

óleo e outras substâncias que podem ser corrosivas. 
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Caro Aluno 
Parabéns! O seu Trabalho ficou muito bom! Tem ainda alguns detalhes a ajustar, mas 
nade que desabone o seu empenho e dedicação.  Segue anexo o arquivo com as 
orientações para você realizar as correções e apresentar corretamente na próxima 
atividade. Não deixe de realiza-las.  
As correções foram feitas no modo de revisão do Word, para verifica-las, por favor, 
habilite a opção “TODA A MARCAÇÃO” na guia “REVISÃO”. Verifique todos os 
comentários.  

Qualquer dúvida estou à disposição.  

Att,  

Caio 

Equipe de Tutores de TCC de Engenharia  
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Critérios Valor do critério Nota

Nota Total (0-40) 40

ALUNO

(0-4)

(0-20) 20

4(0-4)

Referências contemplam todas as obras e autores que 

foram citados no trabalho, atendendo a formatação 

correta de  acordo com ABNT. 

Apresentou coerência, linguagem formal e impessoal, 

respeita as regras ortogramaticais.

  TCC 2/2 - Atividade 3

Elementos pré-textuais e pós-textuais.

Considerações finais coerentes com os objetivos 

propostos.

4

(0-2) 2

Introdução clara e coerente com o trabalho.

(0-6)

(0-4) 4

6

Desenvolvimento (Capítulo 1, 2 e 3)  de forma clara e 

estruturada ao longo de todo o trabalho
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