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RESUMO 
 
 
 

BIZARRIA, J. W. P. Leitura automatizada de medidores de consumo de energia elétr ica 
eletromecânicos. 2006. 255 f. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2006. 

 
Este trabalho aborda o projeto conceitual de um sistema voltado para a leitura automatizada 
de medidores de consumo de energia elétrica eletromecânicos, residenciais, com transdutores 
por indução acoplados a registradores mecânicos ciclométricos, sendo esse sistema 
denominado de Sistema Automatizado para Leitura de Medidores Eletromecânicos (SALME). 
Nessa abordagem, são explorados conceitos que visam contribuir para a evolução desse tipo 
de medidor e de outros, aos quais esses conceitos possam ser estendidos. Os elementos desse 
sistema oferecem contribuição voltada para a busca de soluções dos atuais problemas 
existentes, principalmente no que se refere à automatização dos processos de aquisição de 
dados do consumo de energia elétrica, e no combate às fraudes. O SALME está fundamentado 
numa arquitetura de sistema distribuído que separa o medidor em duas unidades: uma 
destinada para a medição do consumo; outra para a visualização dos dados referentes à leitura 
do medidor. O modelo de aplicação dessa arquitetura prevê a instalação da unidade de 
medição no âmbito da via pública, sendo a unidade de visualização instalada no âmbito da 
unidade consumidora. A instalação da unidade de medição no âmbito da via pública dificulta 
a implementação e utili zação de circuitos não autorizados, que impeçam ou interfiram na 
medição dos corretos valores de consumo de energia elétrica, a serem utili zados para a 
cobrança desse insumo. A instalação da unidade de visualização no âmbito da unidade 
consumidora proporciona ao consumidor a leitura do medidor, prevista para esse tipo de 
aplicação. Nesse sistema, a leitura do medidor é automatizada, de forma que a aquisição dos 
dados de leitura dos consumos pode ser realizada no âmbito da via pública, por meio do uso 
de coletores de dados ou por interligação a sistemas de comunicação que utili zam redes de 
longa distância. Para a comunicação com os coletores de dados, é prevista a utili zação da 
radiação infravermelha como meio de comunicação sem fio. A automatização da leitura dos 
medidores é fundamentada no conceito de leitura eletrônica do registrador mecânico 
ciclométrico, sendo exploradas abordagens que envolvem: a conversão optoeletrônica 
analógica; a aquisição e o processamento de imagens, e a conversão optoeletrônica digital. Os 
resultados obtidos nos ensaios práticos efetuados com os protótipos dos elementos do 
SALME foram satisfatórios, sendo validados os princípios de funcionamento desses 
elementos, ratificando os conceitos propostos, mostrando que os objetivos previstos neste 
trabalho foram alcançados em toda a sua plenitude. 
 

Palavras-chave: Leitura automatizada de medidores. Leitura de medidores de consumo de 

energia elétrica. 

 

 



ABSTRACT 
 
 
 
BIZARRIA, J. W. P. Automated reading of electromechanical electric energy 
consumption meter. 2006. 255 f. Thesis (Doctoral) - Escola Politécnica, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2006. 
 
This work embodies a conceptual design of a system focalized in automatic reading of 
electromechanical electric energy consumption meter, residential, with inductive transducers 
coupled together with cyclic mechanical registers, being that system called by Automated 
System for Reading of Electromechanical Meter (ASREM). On that approach are explored 
concepts that aim to contribute for evolution of that type of meter and others of which those 
concepts can be extended. The elements of that system offer contribution dedicated for the 
search of solutions of the current problems, mainly referring to automation of data acquisition 
processes of electric power consumption, and against to swindle. ASREM is based on 
architecture of distributed system that splits the meter into two units, being one destined to 
consumption measurement and other for visualization of the data related to the meter reading. 
The model of application of that architecture, foresees the installation of a measurement unit 
in the ambit of public electrical network, being the unit of visualization installed in the ambit 
of consumer demand. The installation of measurement unit in the ambit of public electrical 
network, obstructs the implementation and use of non authorized circuits that prevent or 
interfere in the measurement of correct values of electric power consumption to be utili zed for 
the collection of that tariff. The installation of unit for visualization in the ambit of consumer 
demand, provides to the consumer the reading of the meter foreseen for that type of 
application. On that system the reading of the meter is automated, so that the acquisition of 
the reading data of the consumptions it can be accomplished in the ambit of public electrical 
network, by means of usage either by data collectors or by interconnection to communication 
systems that use long distance networks. For the communication with the data collectors that 
is forecasted the utili zation of infrared radiation as a mean of wireless communication. The 
automation of meters reading is based on concept of electronic reading of the cyclic 
mechanical register, being explored approaches that involve: the analogical optoelectronic 
conversion, acquisition and image processing, and digital optoelectronic conversion.The 
results obtained in the practical tests performed with the prototypes of ASREM elements, 
were satisfactory, being validated the principles of operation of those elements, ratifying the 
proposed concepts, showing that the objectives foreseen in this work were fully reached. 
 
Keywords: Automated Reading of Meters. Reading of electric energy consumption meter. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Essa seção apresenta as circunstâncias dos problemas envolvidos na leitura não 

automatizada de medidores de consumo de energia elétrica, eletromecânicos, residenciais 

(MCEEEmR), que deram origem a este trabalho, bem como a respectiva proposta de 

contribuição para a solução desses problemas (subseção 1.1). Estão também incluídas nessa 

seção as apresentações do objetivo do trabalho (subseção 1.2) e do resumo de suas seções 

(subseção 1.3).  

 

 

1.1 PRÊAMBULO 
 

 

No atual contexto das unidades consumidoras de energia elétrica existente no Brasil, 

a grande maioria dos ramais de ligação (ANEEL 1, 2000) é alocada para os consumidores 

residenciais, sendo que para a medição dos consumos de energia elétrica desses é utili zado um 

número expressivo de medidores eletromecânicos (RODRIGUES, 2003). Ainda nesse 

contexto, no mercado brasileiro atuam 64 concessionárias de energia elétrica, dentre estatais e 

privadas, que atendem 47 milhões de unidades consumidoras, das quais cerca de 40 milhões 

(≅ 85%) são residenciais (ANEEL 2, 2003). No caso da Eletropaulo, uma das maiores 

concessionárias do país, existem aproximadamente 5 milhões de medidores eletromecânicos e 

27 mil eletrônicos, havendo para cada um desses equipamentos diferentes valores de tempo de 

vida para utili zação sem substituição, sendo que se associa aos eletromecânicos uma 

estimativa de 30 anos, contra números entre 4 e 5 anos para os eletrônicos (RODRIGUES, 

2003).  
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Quanto ao aspecto construtivo, os medidores de consumo de energia elétrica, 

eletromecânicos, residenciais, podem ser abordados em uma arquitetura, na qual o conjunto 

que realiza a medição é composto de transdutor por indução, acoplado a registrador mecânico 

(MEDEIROS FILHO, 1997; HELFRICK; COOPER, 1994; JARDINI, 1996), sendo que esse 

último além de totalizar o consumo mantém os respectivos dados do valor da medida, mesmo 

durante eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica, sem necessitar de baterias 

cujo descarte pode prejudicar o meio ambiente ou exigir tratamento específico que minimize 

esse prejuízo. 

Além do número expressivo de unidades em operação, do longo tempo de utili zação 

sem substituição e dos aspectos ecológicos decorrentes da não utili zação de baterias, há outros 

dois pontos de relevância referentes à utili zação desses medidores eletromecânicos, que são a 

leitura e o combate à fraude. Estão relacionadas a esses dois pontos de relevância 

circunstâncias problemáticas que revelam um quadro com as seguintes características 

fundamentais: 

�
 A necessidade de leituras periódicas desses medidores para a emissão das faturas 

referentes às cobranças dos consumos de energia elétrica, sendo essas leituras 

efetuadas de forma não automatizada, in loco, nas unidades consumidoras. 

�
 As dificuldades inerentes à leitura desses medidores, relativas ao contexto da 

utili zação de mão-de-obra humana (leitura visual humana), principalmente nos 

casos em que: 

�  os medidores em questão estiverem instalados em locais de difícil 

visada; 

�  os medidores em questão estiverem instalados no lado interno dos 

imóveis, em posições físicas que impeçam sua leitura do lado 

externo, fazendo com que o acesso ao medidor dependa da presença e 
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da permissão por parte do consumidor, no local e no momento da 

leitura; 

�  a probabili dade de erros na aquisição dos dados referentes à medição 

do consumo seja aumentada, devido à influência da mão-de-obra 

humana, sobre a qual é exigida concentração para a leitura, 

interpretação e transcrição (manuscrita ou por digitação) dos dados 

apresentados nos medidores em questão, por consecutivas vezes 

durante a jornada de trabalho. 

�
 As dificuldades decorrentes desse tipo de medidor não possuir circuitos com 

microprocessador e meios de comunicação, que permitam a implementação da 

leitura automatizada, a integração com os sistemas de leitura de medidores e o 

combate à fraude. 

A partir desse quadro, que substancialmente aponta problemas pertinentes à 

aquisição de dados referentes à leitura dos medidores, à integração com os sistemas de leitura 

de medidores e ao combate à fraude, desenvolveu-se o presente trabalho cujas pesquisas 

resultaram em um conteúdo que aborda a leitura automatizada de medidores de consumo de 

energia elétrica eletromecânicos, residenciais, com transdutores por indução acoplados a 

registradores mecânicos ciclométricos (MEDEIROS FILHO, 1997; HELFRICK; COOPER, 

1994; JARDINI, 1996), sendo nesse conteúdo propostos conceitos que visam contribuir para a 

solução dos problemas em questão. Essa abordagem é realizada por meio do desenvolvimento 

do projeto conceitual de um sistema voltado para os propósitos da pesquisa em questão, 

intitulado Sistema Automatizado para Leitura de Medidores Eletromecânicos (SALME). Para 

esse desenvolvimento, foram exploradas alternativas conceituais com base nas seguintes 

diretrizes: 
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�
 Implementação de circuitos com microprocessador e meios de comunicação em 

medidores de consumo de energia elétrica, eletromecânicos, residenciais, 

voltados para: a realização da leitura automatizada do medidor, a integração do 

medidor com os sistemas de leitura de medidores e o combate à fraude. 

�
 Automatização da leitura de medidores de consumo de energia elétrica, 

eletromecânicos, residenciais, fundamentada na leitura eletrônica dos 

registradores mecânicos ciclométricos, sendo exploradas as seguintes 

abordagens: conversão optoeletrônica analógica; aquisição e processamento de 

imagens, e conversão optoeletrônica digital. 

�
 Aquisição automatizada dos dados referentes à leitura de medidores de consumo 

de energia elétrica, eletromecânicos, residenciais, utili zando a radiação 

infravermelha como meio de comunicação sem fio, voltada para operações em 

campo próximas ao local sob medição. 

�
 Utili zação do conceito de sistema distribuído, voltado para o combate à fraude, o 

qual permita: 

�  a separação do medidor em duas unidades, sendo uma destinada para 

a medição e outra à visualização da leitura eletrônica do registrador 

mecânico (leitura remota), estando essas interligadas por rede de 

comunicações que permita a instalação dessas unidades em locais 

fisicamente separados (ex.: a primeira em poste da concessionária e a 

segunda na unidade consumidora), de forma a inibir a instalação e 

utili zação de circuitos não autorizados, que impeçam ou interfiram na 

realização da medição dos corretos valores de consumo de energia 

elétrica a serem utili zados para a cobrança desse insumo. 
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�  a concentração de dados de leitura de medidores cuja instalação é 

destinada ao monitoramento de unidades consumidoras, permitindo 

que sejam realizadas comparações entre valores de medições de 

consumos registrados pelos medidores de monitoração e os 

apresentados nos medidores existentes nas respectivas unidades 

consumidoras, para avaliação da existência de indício de fraude. 

�
 Ligação dos circuitos destinados à leitura eletrônica dos medidores somente nos 

momentos das leituras dos equipamentos, permanecendo esses circuitos 

desligados durante o restante do tempo. 

Diante do exposto e tendo em vista que a arquitetura dos medidores referentes à 

pesquisa em questão, pode ser resumida a transdutor, acoplado a registrador mecânico, a 

abordagem de automatização em questão poderá ser analogamente estendida para os 

medidores de consumos de água ou de gás, mecânicos, residenciais, haja vista que esses 

também podem ser abordados em semelhante arquitetura composta de transdutor, acoplado a 

registrador mecânico. Entretanto, um ponto comum aos três tipos de medidores está na 

utili zação de registradores mecânicos similares, enquanto que um ponto de diferença está nos 

transdutores, pois são utili zadas turbinas para a medição do consumo de água e diafragmas 

para a medição do consumo de gás (ELSTER 2, 2005; LAO INDÚSTRIA, 2005; ZENNER, 

2005). 

Os medidores de consumo de energia elétrica, água e gás, referentes à abordagem em 

questão, estão relacionados a atividades cujos números são grandiosos, devido à magnitude da 

quantidade de unidades consumidoras nas quais esses medidores são utili zados. Esse fator 

numérico ressalta a importância das pesquisas voltadas para melhorias desses equipamentos, 

haja vista que os avanços obtidos podem potencializar os decorrentes benefícios, para as 

várias áreas afins. 
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1.2 OBJETIVO 
 

 

Este trabalho tem por principal objetivo abordar o projeto conceitual de um sistema 

aplicado à leitura automatizada de medidores de consumo de energia elétrica, 

eletromecânicos, residenciais, monofásicos, com transdutor por indução acoplado a 

registrador mecânico ciclométrico, como forma de explorar conceitos voltados para o 

propósito de contribuir para a evolução desse tipo de medidor e de outros medidores 

semelhantes aos quais seja possível estender essa evolução, compondo esforços que busquem 

a solução dos atuais problemas existentes, com especial destaque à automatização dos atuais 

processos que envolvem a aquisição dos dados de consumo de energia elétrica registrados 

pelos medidores e o combate às fraudes. 

 

 

1.3 APRESENTAÇÃO 
 

 

O presente trabalho está dividido em cinco seções. Esta primeira é dedicada a 

apresentar a problemática envolvida, a motivação pela temática e o objetivo da abordagem. 

A segunda seção diz respeito ao estado da arte referente à leitura da medição do 

consumo de energia elétrica (com ênfase em medidor eletromecânico que utili za registrador 

mecânico ciclométrico), a aspectos relativos à automação da distribuição de energia elétrica 

pertinentes ao contexto brasileiro e a estudo de caso sobre o processo de leitura não 

automatizada do medidor de consumo de energia elétrica eletromecânico. 

A terceira seção é dedicada à abordagem do projeto conceitual do Sistema 

Automatizado para Leitura de Medidores Eletromecânicos (SALME), sendo apresentada sua 
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arquitetura e seus elementos, cujos focos principais são a automatização dos processos que 

envolvem a aquisição dos dados de consumo registrados pelos medidores eletromecânicos que 

utili zam transdutor por indução acoplado a registrador mecânico ciclométrico, e o combate às 

fraudes. Essa automatização é fundamentada no conceito de leitura eletrônica do registrador 

mecânico ciclométrico, sendo exploradas abordagens que envolvem: a conversão 

optoeletrônica analógica; a aquisição e o processamento de imagens, e a conversão 

optoeletrônica digital. O combate às fraudes é fundamentado em sistema distribuído que 

propõe a instalação da unidade de medição no âmbito da via pública, como forma de dificultar 

a implementação e utili zação de circuitos não autorizados, que impeçam ou interfiram na 

medição dos corretos valores de consumo de energia elétrica, a serem utili zados para a 

cobrança desse insumo. 

A quarta seção é dedicada à abordagem dos ensaios práticos realizados como os 

protótipos dos elementos do SALME, os quais têm por finalidade permitir avaliações 

referentes à validação dos princípios de funcionamento dos elementos em questão. 

A quinta seção é dedicada à apresentação das conclusões, relacionadas a este 

trabalho. 
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2 LEITURA DA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉT RICA COM 
ÊNFASE AOS MCEEEmR 

 

 

Essa seção aborda pesquisa sobre: o estado da arte referente à leitura da medição do 

consumo de energia elétrica, com ênfase à aplicação em medidor eletromecânico que utili za 

registrador mecânico ciclométrico (subseção 2.1); aspectos relativos à automação da 

distribuição de energia elétrica, pertinentes ao contexto brasileiro (subseção 2.2), e estudo de 

caso sobre processo de leitura não automatizada do medidor de consumo de energia elétrica 

(subseção 2.3).  

 

 

2.1 PESQUISA SOBRE O ESTADO DA ARTE NA LEITURA DA MEDIÇÃO DO 
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ÊNFASE AO MEDIDOR 
ELETROMECÂNICO COM REGISTRADOR CICLOMÉTRICO 

 

 

2.1.1 Convenções referentes ao contexto dos sistemas de leitura de medidores 
 

 

Com base no contexto dos sistemas de leitura de medidores de consumo de energia 

elétrica, água e gás, serão adotadas no âmbito deste trabalho as seguintes convenções 

(SZYDLOWSKI R. F., 2003): 

�
 Leitura Não Automatizada do Medidor (LNAM) 

 É a leitura in loco do medidor de consumo, na qual a aquisição dos 

dados referentes à medição do consumo é realizada de forma manual, com uso 

de mão-de-obra para transcrição desses dados em listagem no papel ou digitação 

em coletor de dados (computador portátil destinado à aquisição de dados em 
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campo, no qual a entrada dos dados possa ser realizada de forma manual ou 

automatizada, sendo a correspondente transferência para os sistemas 

computacionais afins, realizada de forma automatizada).  

	
 Leitura Automatizada do Medidor (LAM) 

 É a leitura do medidor de consumo, na qual a aquisição dos dados 

referentes à medição do consumo é realizada de forma automatizada, sendo 

esses dados transferidos de forma automática para o coletor de dados ou para o 

sistema computacional afim, definido para essa finalidade. 

	
 Sistema de Leitura de Medidores Não Automatizado (SLMNA) 

 É o sistema de leitura de medidores de consumo no qual ocorre a 

Leitura Não Automatizada do Medidor (LNAM) para a aquisição dos dados 

referentes às medições dos consumos, oriundos de vários medidores, sendo esses 

dados dispostos na entidade centralizadora (entidade que reúne os dados de 

leitura dos vários medidores sob sua centralização, introduzindo-os em banco de 

dados para utili zação dos demais sistemas computacionais afins) em listagens no 

papel ou armazenados em coletores de dados. 

 Para a mão-de-obra referente à LNAM, normalmente emprega-se um 

profissional cuja função é denominada “leiturista”, o qual realiza as leituras in 

loco dos medidores, executa as operações definidas para as aquisições dos dados 

referentes às medições dos consumos e anota esses dados em listagem no papel 

ou os insere em coletor de dados, sendo nesses meios dispostos na respectiva 

entidade centralizadora. 

 No âmbito da entidade centralizadora, se os dados referentes às 

medições do consumo estiverem em listagem no papel, há a necessidade de 

digitação para introduzi-los no respectivo banco de dados a ser utili zado pelos 
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demais sistemas computacionais afins. Entretanto, se estiverem em coletores de 

dados, serão introduzidos no citado banco de dados de forma automatizada, por 

meio de sistemas computacionais que utili zam comunicação de dados, em 

substituição à mão-de-obra empregada para a digitação, que não é necessária 

nesse caso. 

 Sistemas baseados nesses conceitos operacionais são conhecidos por 

Manual Meter Reading (MMR). 



 Sistema de Leitura de Medidores Parcialmente Automatizado (SLMPA) 

 É o sistema de leitura de medidores de consumo no qual ocorre a 

Leitura Automatizada do Medidor (LAM) para a aquisição dos dados referentes 

às medições do consumo, oriundos de vários medidores, sendo esses dados 

dispostos na entidade centralizadora em coletores de dados. Nesse tipo de 

sistema, para a citada aquisição dos dados referentes às medições do consumo, 

emprega-se mão-de-obra apenas para o transporte e a operação do coletor de 

dados, haja vista que a aquisição dos dados em questão é realizada de forma 

automatizada, sem a necessidade de inserção manual (digitação), como a que 

ocorre no caso do Sistema de Leitura de Medidores Não Automatizado 

(SLMNA). 

 No âmbito da entidade centralizadora, o uso do coletor de dados 

permite que os dados referentes às medições do consumo sejam introduzidos no 

respectivo banco de dados (utili zado pelos demais sistemas computacionais 

afins) de forma automatizada, por meio de sistemas computacionais que utili zam 

comunicação de dados, dispensando o uso de mão-de-obra adicional que seria 

empregada na digitação desses dados, para a inserção em questão. 
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 Dentre os sistemas baseados nesses conceitos operacionais, há aqueles 

conhecidos por Off Site Meter Reading (OMR), sendo esses discriminados pela 

particularidade na qual a aquisição dos dados referentes às medidas de consumo 

é realizada por meio de coletor de dados que utili za comunicação sem fio, 

operado externamente ao local que abriga os medidores. 

�
 Sistema de Leitura Automática de Medidores (SLAM) 

 É o sistema de leitura de medidores de consumo no qual ocorre a 

Leitura Automatizada do Medidor (LAM) para a aquisição dos dados referentes 

às medições do consumo, oriundos de vários medidores, sendo esses dados, de 

forma automática, dispostos no respectivo banco de dados (utili zado pelos 

demais sistemas computacionais afins) existente na entidade centralizadora. 

Nesse tipo de sistema, é automatizado todo o processo que envolve a aquisição 

dos dados referentes às medições dos consumos e a respectiva introdução no 

banco de dados existente na entidade centralizadora, ou seja, os dados em 

questão são transferidos desde a sua origem até o respectivo banco de dados na 

entidade centralizadora, de forma automática, por meio de sistemas 

computacionais que utili zam comunicação de dados, sem empregar mão-de-obra 

nessa transferência. Sistemas baseados nesses conceitos operacionais são 

conhecidos por Automatic Meter Reading (AMR). 

 

 



28 

 

2.1.2 Elementos de sistemas de leitura de medidores de consumo de energia elétrica 
 

 

2.1.2.1 Medidor de consumo de energia elétrica, eletromecânico, com transdutor por indução 
acoplado a registrador mecânico ciclométrico, residencial, monofásico 

 

 

Tendo em vista os objetivos deste trabalho, selecionou-se o medidor de consumo de 

energia elétrica, eletromecânico, com transdutor por indução acoplado a registrador mecânico 

ciclométrico, residencial, monofásico (MCEEETiRcRM), para o desenvolvimento das 

respectivas atividades de pesquisa, haja vista que a automatização da leitura desse tipo de 

medidor poderá ser analogamente estendida para os demais assemelhados, que registrem os 

dados relativos às medidas no mesmo tipo de registrador mecânico, ou então, para aqueles 

cuja estrutura construtiva permita a implementação desse tipo de registrador mecânico. 

O medidor selecionado é apresentado a seguir, utili zando-se a arquitetura contida na 

figura 2.1, cuja constituição representa os elementos tipicamente observados na tecnologia 

pesquisada (HELFRICK; COOPER, 1994; JARDINI, 1996; MEDEIROS FILHO, 1997), 

sendo sua abordagem realizada de forma conceitual, em nível de princípio de funcionamento, 

nos itens subseqüentes à citada figura. Essa abordagem é voltada aos propósitos deste 

trabalho, no qual o transdutor por indução é aproveitado integralmente como um módulo 

preexistente, pronto para integração, sendo as atividades de desenvolvimento direcionadas 

para o registrador mecânico ciclométrico, que será estudado no sentido de agregar-lhe 

hardware e software, cuja função será permitir a realização da Leitura Automatizada do 

Medidor (LAM), para a aquisição dos dados referentes à medição do consumo, possibili tando 

que esses dados sejam obtidos por meio de circuitos eletrônicos. 
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Figura 2.1. Arquitetura do medidor de consumo de energia elétrica 
eletromecânico, com transdutor por indução acoplado a registrador mecânico 
ciclométrico, residencial, monofásico (MCEEETiRcRM), com representação dos 
elementos típicos. 
 

1) Registrador mecânico ciclométrico 
 

Esse registrador (VEEDER-ROOT DO BRASIL, 1994) está divido em três conjuntos, 

aqui denominados: Conjunto do Acoplamento Mecânico, Conjunto do Contador de Rotações 

e Conjunto do Painel Frontal. 

 

1.1) Conjunto do Acoplamento Mecânico 
 

Esse conjunto é responsável por acoplar os movimentos de rotação do Eixo Rotativo 

com o Conjunto do Contador de Rotações. Esse acoplamento se dá por meio de engrenagens 

interligadas entre si, sendo uma delas ligada ao Eixo Rotativo, em sua ranhura helicoidal 

(parafuso-sem-fim). A figura 2.2, apresenta ilustração de  esquemático sobre esse mecanismo. 
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Eixo Rotativo  com Ranhura Helicoidal 

Sentido de Rotação 

Engrenagens de Acoplamento Mecânico  

 

Figura 2.2. Esquemático do conjunto do acoplamento mecânico. 
 

Nesse mecanismo, o conjunto de engrenagens é utili zado para adequar a escala do 

registrador com relação ao movimento desempenhado pelo Eixo Rotativo, em função dos 

requisitos técnicos aplicáveis ao equipamento. 

 

1.2) Conjunto do Contador de Rotações 
 

Esse conjunto é responsável por contar, acumular e memorizar as rotações do Eixo 

Rotativo. Nele, a contagem é sempre cumulativa, uma vez que não existe um mecanismo que 

permita reiniciar o contador. Assim sendo, a medida do consumo para um determinado 

período de tempo é obtida pela diferença entre duas leituras consecutivas, correspondentes aos 

instantes de início e término desse período. Entretanto, há registradores cuja obtenção da 

medida do consumo exige que o valor dessa diferença entre leituras seja multiplicado por uma 

constante, conhecida por “constante de multiplicação” (BANDEIRANTE ENERGIA S. A., 

2005) ou “constante do registrador” (MEDEIROS FILHO, 1997). Um exemplo que representa 

essa constante é apresentado no Painel Frontal contido na figura 2.1, anterior, onde está 

estampado “x2” , indicando que o valor da citada diferença entre leituras deve ser multiplicado 

por 2. Normalmente, o valor dessa constante é explicitado no medidor quando diferente de 1, 
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sendo omitido no caso contrário, entretanto, nas faturas de cobrança de consumo de energia 

elétrica é conveniente que seu valor seja sempre explicitado, evitando dúvidas sobre os dados 

de consumo obtidos a partir do medidor em questão. No âmbito deste trabalho, essa constante 

será representa pela letra K, sendo adotada a denominação de constante de multiplicação. 

No Conjunto do Contador de Rotações, a memorização se dá de forma mecânica e não 

volátil, ou seja, se a grandeza medida deixa de ser consumida, o contador pára e mantém o 

valor da contagem por meio dos números apresentados no Painel Frontal. Esse tipo de 

memória é bastante relevante, se for considerado o fato dessa independer do fornecimento de 

energia elétrica e apresentar robustez com relação à corrupção dos valores armazenados. 

Para descrever o mecanismo desse Conjunto do Contador de Rotações, será necessário 

primeiramente apresentar uma peça fundamental denominada Cili ndro Graduado, cujo 

esquemático é ilustrado em perspectiva e vistas planas, nas figuras 2.3 e 2.4: 
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Figura 2.3. Perspectiva do esquemático do cili ndro graduado. 
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Figura 2.4. Vistas planas do esquemático do cili ndro graduado. 
 

Essa peça possui um cili ndro dividido em 10 setores iguais (α=36o), os quais são 

denominados 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e identificados na peça através de marcação própria. 

Cada setor possui estampado, em sua face curva, um número que lhe atribui uma graduação 

(caractere de graduação). Conforme observado no cili ndro retificado, pertencente à figura 2.4, 

o setor denominado 0 (zero) possui, em sua correspondente face curva, o número 0 (zero), o 

setor 1 o número 1, e assim sucessivamente até o setor 9, que possui o número 9. 

No processo de contagem, o cili ndro graduado exerce rotação no Eixo de Suporte, 

onde é encaixado através de seu eixo longitudinal, denominado Eixo do Cili ndro Graduado. 

Essa rotação expõe as graduações estampadas nas faces curvas dos setores a uma janela, 

denominada Janela de Leitura, a qual será observada no momento da leitura. O campo de 

visão dessa janela é dimensionado de maneira a expor um setor por inteiro, ou no máximo 

dois parciais adjacentes nos estados transitórios. 

Para sua utili zação neste contador, o cili ndro graduado possui uma engrenagem que 

permite a transmissão dos movimentos originários do Conjunto de Acoplamento Mecânico. 

Esse movimento se propaga pelo Registrador Mecânico Ciclométrico, por meio das 



33 

 

engrenagens de transporte, conforme pode ser observado na figura  2.5, que representa 

esquemático do mecanismo do registrador em questão, com dois de seus cinco dígitos. 
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Engrenagens de Acoplamento Mecânico  

 

Figura 2.5. Esquemático do mecanismo do registrador mecânico ciclométrico, 
com dois dígitos. 

 

Conforme pode ser observado na figura anterior, além da engrenagem integrada, o 

cili ndro graduado possui uma aba denominada Aba de Transporte. Tal aba é responsável por 

incrementar o dígito mais significativo adjacente, realizando o transporte de 1 (IDOETA e 

CAPUANO, 1999) quando na contagem ocorrer a transição de 9 para 10 unidades na 

respectiva casa decimal. Esse transporte de 1 ocorre de dígito para dígito, desencadeado a 

partir do menos significativo, por meio: das abas existentes em cada cili ndro graduado, das  

correspondentes Engrenagens de Transporte e do Eixo de Transporte que as sustenta. 

O conjunto do Acoplamento Mecânico é ligado ao Conjunto do Contador de Rotações, 

conforme apresentado na figura 2.5, sendo os movimentos do Eixo Rotativo contados de 

maneira a traduzir a medição da grandeza consumida, ou seja, o transdutor converte o valor da 

energia elétrica consumida em rotações de seu Disco (figura 2.1), as quais são transmitidas ao 

Contador de Rotações por meio do Eixo Rotativo e do Acoplamento Mecânico, sendo 
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apresentadas em forma de valores numéricos correspondentes à escala adotada para o 

equipamento (ex.: kWh). 

 
1.3) Conjunto do Painel Frontal 

 

O Painel Frontal é uma peça vazada que contém as Janelas de Leitura correspondentes 

aos dígitos do equipamento, ou seja, é uma máscara que permite visualizar somente os dígitos 

correspondentes ao valor cumulativo da medição. Essa peça apresenta a unidade da grandeza 

sob medição, kWh, e pode conter outras informações como: o sentido de rotação do Disco e 

do Contador de Rotações; os valores nominais de tensão e corrente; a corrente máxima; a 

freqüência; a constante de multiplicação (K); o número de fases; o número de série; o número 

do medidor; o número de fios para a rede/carga, e o modelo do equipamento. A figura 2.6, 

ilustra o esquemático de um painel frontal com algumas das informações citadas. 
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Figura 2.6. Esquemático do painel frontal. 
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2) Transdutor por Indução 
 

Este transdutor (HELFRICK; COOPER, 1994; JARDINI, 1996; MEDEIROS FILHO, 

1997), também conhecido como transdutor dinâmico do tipo “Ferraris” , é formado por: 

�
 Bobina de Potencial: 

 É ligada em paralelo com a carga e contribui com o fluxo relacionado à 

tensão aplicada à carga, possuindo, em relação à Bobina de Corrente, valor de 

indutância muitas vezes maior e diâmetro de condutor muitas vezes menor 

(maior resistência elétrica). 

�
 Bobina de Corrente: 

 É ligada em série com a carga e contribui com o fluxo relacionado à 

corrente consumida pela carga, possuindo, em relação à Bobina de Tensão, valor 

de indutância muitas vezes menor e diâmetro de condutor muitas vezes maior 

(menor resistência elétrica). 

�
 Núcleo: 

 É construído com lâminas de material ferromagnético, sendo essas 

justapostas e isoladas umas das outras. 

�
 Disco: 

 É construído em alumínio de alta condutibili dade e compõe o conjunto 

do rotor que é submetido aos fluxos das bobinas de potencial e corrente, citadas 

anteriormente. O centro deste disco é fixado ao Eixo Rotativo, sobre o qual 

exerce movimento angular. 

�
 Eixo Rotativo: 

 Esse eixo transfere o movimento angular do Disco para o Registrador 

Mecânico Ciclométrico, cujo acoplamento mecânico é realizado por meio da 

ranhura helicoidal existente na sua extremidade superior. 
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 Ímã: 

 É um ímã permanente destinado a produzir conjugado para frenagem ou 

de amortecimento sobre o Disco.  

A figura 2.7, ilustra esquemático de exemplo sobre este transdutor, com vistas frontal 

e superior. 
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Figura 2.7. Esquemático de transdutor por indução, com vistas frontal e 
superior. 
 

Este Transdutor por Indução transforma a energia elétrica em mecânica por meio do 

movimento angular do Disco, que gira com velocidade proporcional ao produto dos fluxos 

produzidos pelas bobinas de potencial e de corrente, ou seja, a velocidade angular do disco é 
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proporcional à potência consumida, sendo essa última medida por meio da contagem do 

número de rotações efetuadas pelo Disco. 

 

3) Exemplo 
 

A título de exemplo de equipamento do mercado, são apresentadas, na figura 2.8, 

imagens de um medidor de consumo de energia elétrica, eletromecânico, com transdutor por 

indução acoplado a registrador mecânico ciclométrico, residencial, monofásico. Em tais 

imagens, são evidenciados componentes pertencentes à arquitetura apresentada na figura 2.1. 
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Figura 2.8. Imagens do MCEEETiRcRM. 
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2.1.2.2 Arquitetura para representação dos elementos típicos utili zados em sistemas de leitura 
de medidores que implementam a Leitura Automatizada do Medidor 

 

 

Nas próximas subseções dessa seção, estão inclusas abordagens referentes a 

diferentes formas de implementação da Leitura Automatizada do Medidor (LAM), as quais 

poderão ocorrer tanto em sistemas de leitura de medidores parcialmente automatizados 

(identificados neste trabalho pela abreviação SLMPA) quanto em sistemas de leitura 

automática de medidores (identificados neste trabalho pela abreviação SLAM). 

Independentemente da forma de implementação da LAM e do tipo de sistema de leitura de 

medidores que a esteja implementando, há no mercado dessas áreas uma grande variedade de 

produtos que foram desenvolvidos sob diversificados padrões, os quais também podem variar 

entre si para um mesmo tipo de aplicação, decorrendo em grande quantidade de elementos 

que compõem os sistemas de leitura de medidores. 

Pertinente a essa diversificação de padrões e relativamente às entidades que criam 

produtos para o mercado de sistemas de leitura de medidores, é observado um panorama no 

qual existem dois contextos. Um contexto é referente àqueles padrões pertencentes a 

organizações internacionais, as quais reúnem especialistas e as próprias entidades que criam 

produtos para o mercado de sistemas de leitura de medidores, sendo a partir dessa 

congregação direcionados esforços para desenvolver, definir e unificar padrões em comum. O 

outro contexto é referente àqueles padrões particulares, pertencentes somente às entidades que 

criam produtos para o mercado de sistemas de leitura de medidores, os quais são conhecidos 

como “padrões proprietários” , que podem variar de uma entidade para outra devido ao fato 

dessas serem independentes umas das outras, não havendo o compromisso de existência de 

padrão em comum ou até mesmo da unificação de padrões para uma mesma aplicação. Como 

reflexo dessas circunstâncias, para integração de sistemas de leitura de medidores, observa-se 
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a ocorrência de diferentes características com relação à origem dos produtos. Para os sistemas 

que adotam os padrões pertencentes às organizações internacionais, é percebida integração 

que permite a utili zação de produtos oriundos de diferentes marcas, os quais são 

intercambiáveis para utili zação nos sistemas. Para os sistemas com “padrões proprietários” é 

percebida integração, predominantemente, com produtos oriundos de uma mesma marca, cuja 

entidade é detentora do padrão utili zado. Muito embora a existência de organizações 

internacionais como a AMRA (Automatic Meter Reading Association), ISO (International 

Standards Organization), ANSI (American National Standards Institute), IEEE (Institute of 

Electrical and Electronic Engineers) e a IEC (International Electrotechnical Comission), 

contribua para a unificação de padrões, as divergências estão presentes nos produtos 

existentes no mercado, em função dos contextos citados anteriormente, com reflexos para a 

integração em sistemas de leitura de medidores e para as diferentes formas de implementação 

da Leitura Automatizada do Medidor. 

Em decorrência do exposto, as citadas variações de elementos dão origem a 

diversificadas arquiteturas de sistemas que exploraram diferentes níveis de automatização 

para a leitura de medidores. Assim sendo, para simplificar as abordagens das diferentes 

formas de implementação da Leitura Automatizada do Medidor incluídas nesta seção, 

optou-se por adotar modelo único de arquitetura, cujos componentes reúnem elementos 

tipicamente observados em sistemas de leitura de medidores, que atuam na medição do 

consumo e na transferência dos respectivos dados das medidas, entre o imóvel e a entidade 

centralizadora. Essa arquitetura permite explorar integrações de medidores abordados nesta 

seção, tanto em sistemas de leitura de medidores parcialmente automatizados (SLMPA) 

quanto em sistemas de leitura automática de medidores (SLAM), sendo nela variados somente 

os elementos que compõem o respectivo Nível de Entrada dos Dados de Leitura dos 

Medidores, mantendo-se fixos os demais elementos que compõem os outros níveis, que 
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completam os citados sistemas de leitura de medidores. O citado nível representa o âmbito 

dos imóveis, sendo essas variações de elementos correspondentes a diferentes tipos de 

configurações, voltadas para aplicações nesse âmbito. 

A arquitetura em questão é apresentada na figura 2.9, sendo abordados nesta 

subseção somente os elementos invariáveis, envolvidos com a aquisição e o transporte dos 

dados das medidas de consumo, que serão utili zados nas formas de implementação da Leitura 

Automatizada do Medidor incluídas nesta seção, ou seja, serão abordados a Rede Local 

Utili zada para a Leitura de Medidores, a Interligação Direta com o Coletor de Dados Utili zada 

para a Leitura de Medidores, o Coletor de Dados, a Rede de Longa Distância Utili zada para a 

Leitura de Medidores e a Rede Local Utili zada para a Centralização da Leitura de Medidores. 

Os demais elementos dessa arquitetura, pertencentes ao Nível de Entrada dos Dados de 

Leitura dos Medidores, serão abordados nos itens correspondentes a cada forma de 

implementação da Leitura Automatizada do Medidor em particular. 
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Figura 2.9. Arquitetura para SLMPA e SLAM, com representação de elementos 
típicos. 
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Para abordar essa arquitetura, as descrições sobre os seus elementos serão agrupadas 

por assunto conforme apresentado nos itens a seguir, sendo os conteúdos em questão 

resultantes da tecnologia pesquisada especificamente para as finalidades dessa abordagem. 

 

1) Referências sobre a Rede Local Utili zada para a Leitura de Medidores 
 

Essa rede local, que pode ser classificada como uma rede de comunicação em campo 

(Fieldbus), é destinada às comunicações entre os equipamentos envolvidos na leitura 

automatizada de medidores, instalados no âmbito do imóvel, servindo também para a 

interligação com o Coletor de Dados ou com a Rede de Longa Distância Utili zada para a 

Leitura de Medidores. A interligação com o citado coletor de dados ocorre em sistemas de 

leitura de medidores parcialmente automatizados, sendo as possibili dades de elementos 

referentes a esse tipo de sistema indicadas pelos caminhos apontados pelas setas de linha 

única. A interligação com a citada rede de longa distância ocorre em sistemas de leitura 

automática de medidores, sendo as possibili dades de elementos referentes a esse tipo de 

sistema indicadas pelos caminhos apontados pelas setas de linhas duplas. 

Referente a exemplo de padrão de dados para essa rede, pode ser citada a norma 

IEEE 1377-1997/ANSI C12.19-1997, intitulada “Utility Industry End Device Tables”  

(MOISE, 1998), que padroniza os dados de leitura em forma de tabelas, permitindo sua 

utili zação na camada 7 (aplicação) do modelo OSI (Open System Interconnection). Para 

exemplo na camada 1 (física), observa-se a utili zação do padrão EIA-485 (B&B 

ELECTRONICS , 1997; FREEMAN, 1998; NATIONAL, 1986), antigo RS-485, que permite 

a interligação dos equipamentos em rede, por meio de um tipo de barramento que opera em 

modo diferencial, cujos condutores podem ser utili zados tanto para transmissão como para 

recepção de dados.  
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Com relação a exemplos de padrões de protocolos, podem ser citados o M-BUS -

 Meter Bus - (M-BUS, 2005) e o ANSI C12.22, intitulado “Protocol Specification for 

Networks” (MOISE, 1998), que são aplicados na área de medidores. 

Os exemplos de meios de comunicação mais comuns observados para a interligação 

desta rede local com a citada rede de longa distância são abordados no item “2” a seguir; 

entretanto, nos casos de incompatibili dade entre os protocolos de comunicação envolvidos 

nessa interligação (que podem não se limitar aos meios de comunicação), são observados, 

para esta rede, o uso de equipamentos que permitem realizar a tradução de protocolo por meio 

de hardware e/ou software, tornando acessíveis os dados de leitura dos medidores para o 

respectivo sistema computacional de leitura de medidores.  

Referente a exemplos de meios de comunicação utili zados para a interligação desta 

rede local com o Coletor de Dados, observam-se duas situações. Uma situação é aquela na 

qual o Coletor de Dados possui interface que permite conexão direta com a rede de 

comunicações em questão, sendo esse Coletor de Dados um dos componentes conectados ao 

barramento da rede local, que utili za o meio de comunicação intrínseco do padrão adotado 

(ex.: EIA-485), para implementação dos procedimentos referentes ao protocolo de 

comunicação que permitirá a aquisição dos dados de leitura dos medidores, de forma 

automática (NERTEC, 2005). Outra situação é aquela na qual o Coletor de Dados não pode 

ser conectado diretamente a rede de comunicações em questão, havendo incompatibili dade 

entre os protocolos de comunicação envolvidos, sendo necessário para esta rede local o uso de 

equipamento que possibili te a tradução de protocolo por meio de hardware e/ou software, ao 

qual será conectado o Coletor de Dados para a realização da aquisição dos dados de leitura 

dos medidores de forma automática (ENERDIS, 2005; NERTEC, 2005; ZENNER, 2005). 

Nessa última situação, observa-se a ocorrência dos meios de comunicação abordados no item 

“4” , a seguir. 
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2) Referências sobre a Rede de Longa Distância Utili zada para a Leitura de Medidores 
 

Devido à sua grande abrangência de área, essa rede de longa distância (WAN – Wide 

Area Network) permite interligação da Rede Local Utili zada para a Centralização da Leitura 

dos Medidores, tanto com a Rede Local Utili zada para a Leitura de Medidores quanto com o 

Coletor de Dados, para as transferências de dados entre os equipamentos envolvidos com as 

operações referentes aos sistemas de leitura de medidores, haja vista que os extremos a serem 

interligados poderão estar em localizações físicas separadas por grandes distâncias, sendo, a 

título de exemplo, mencionadas as limitadas ao perímetro de uma cidade, estado ou país.  

Como exemplos de meios de comunicação utili zados nessa rede de grande distância, 

são observados os disponíveis em: Linhas de Transmissão de energia elétrica (Distribution 

Line Carrier – DLC); Linhas Públicas de Telefonia Fixa; Telefonia Celular; TV a Cabo; Fibra 

Óptica; Rádio: UHF, VHF e Microondas; Satélite (JARDINI, 1996; MOISE, 1998; SOARES 

et al., 1995; SOUSA, 1999;  TITTEL, 2003). Entretanto, podem ocorrer meios de 

comunicação híbridos, os quais combinam os meios de comunicação citados anteriormente, 

para atender às necessidades de conectividade que possam existir. 

Para as interligações citadas anteriormente, podem ocorrer divergências entre os 

protocolos envolvidos, sendo em muitos casos necessário o uso de equipamentos de tradução 

de protocolos, como o Gateway, para a realização das respectivas comunicações. Entretanto, 

no Nível de Entrada dos Dados de Leitura de Medidores, podem ser encontrados 

equipamentos como medidores e concentradores de dados, especiais, que incorporam essa 

função de tradução de protocolo, permitindo as interligações em questão sem a necessidade 

do uso de equipamentos exclusivos para essa finalidade (NERTEC, 2005). 

Referente a exemplos de meios de comunicação para interligação dessa rede de longa 

distância com a Rede Local Utili zada para a Leitura de Medidores, são observados os 

disponíveis em: Linhas de Transmissão de energia elétrica (Distribution Line Carrier – DLC); 
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Linhas Públicas de Telefonia Fixa; Telefonia Celular; TV a Cabo; Fibra Óptica; Rádio: UHF, 

VHF e Microondas. Referente a exemplos de meios de comunicação para interligação dessa 

rede de longa distância com o Coletor de Dados, são observados os disponíveis em: Linhas 

Públicas de Telefonia Fixa; Telefonia Celular; Rádio: UHF e VHF. Referente a exemplos de 

meios de comunicação para interligação dessa rede de longa distância com a Rede Local 

Utili zada para a Centralização da Leitura de Medidores, são observados os disponíveis em: 

Linhas Públicas de Telefonia Fixa; Telefonia Celular; TV a Cabo; Fibra Óptica; Rádio: UHF, 

VHF e Microondas; Satélite. 

 

3) Referências sobre a Rede Local Utili zada para a Centralização da Leitura dos Medidores 
 

Essa rede local (MOISE, 1998; SOARES et al., 1995; SOUSA, 1999;  TITTEL, 

2003), permite centralizar os dados das leituras dos medidores sob sua abrangência, de forma 

que esses sejam introduzidos e armazenados em sistemas de bancos de dados, a serem 

utili zados para a emissão das faturas referentes às cobranças dos consumos.  

Para a centralização em questão, essa rede local deve permitir: interligação do 

Coletor de Dados com o Sistema Computacional de Leitura de Medidores pertencente ao 

Sistema de Leitura de Medidores Parcialmente Automatizado; interligação da Rede de Longa 

Distância Utili zada para a Leitura de Medidores com o Sistema Computacional de Leitura de 

Medidores pertencente ao Sistema de Leitura Automática de Medidores. 

Os padrões para essa rede local podem variar de sistema para sistema, entretanto há 

um exemplo de padrão bastante comum nos meios computacionais, que é a Ethernet com 

protocolo TCP/IP -Transmission Control Protocol/Internet Protocol- (MOISE, 1998; 

SOARES et al., 1995; SOUSA, 1999;  TITTEL, 2003). 

Referente a exemplos de meios de comunicação observados para a interligação dessa 

rede local com a Rede de Longa Distância Utili zada para a Leitura de Medidores, há os 
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abordados no item “2” anterior, ocorrendo situação análoga com relação aos casos de 

existência de divergências entre protocolos, para os quais também são utili zados semelhantes 

equipamentos de tradução. Para exemplificação de meios de comunicação observados para a 

interligação dessa rede local com o Coletor de Dados, podem ser citados os mesmos 

abordados no item “1” anterior, ocorrendo situação análoga com relação aos casos de 

existência de divergências entre protocolos, para os quais também são utili zados semelhantes 

equipamentos de tradução. 

 

4) Referências sobre a Interligação Direta com o Coletor de Dados Utili zada para a Leitura de 
Medidores 

 

Essa interligação ocorre para a realização da aquisição dos dados de medição 

referentes a Leitura Automatizada do Medidor, sendo estabelecida entre o Coletor de Dados e 

o equipamento pertencente ao Nível de Entrada dos Dados de Leitura de Medidores, 

designado para a transferência dos dados em questão.  

Referente a exemplo de padrão de dados para essa interligação pode ser citado o 

referenciado no item “1” anterior, ou seja o IEEE 1377-1997/ANSI C12.19-1997. 

Relativamente à camada física, foram observados os exemplos de padrões de interfaces 

abordados a seguir (ALVES, 2002; MOISE, 1998; NERTEC, 2005; ELSTER 1, 2005):  

�
 Interface do Padrão Óptico: 

 Essa interface utili za a radiação infravermelha como meio de 

comunicação sem fio (ELSTER 1, 2005; MOISE, 1998; NERTEC, 2005), assim 

sendo, a sua aplicação exige a existência de caminho óptico entre os 

equipamentos em conexão, os quais devem estar próximos um do outro. Tendo 

em vista que essa comunicação pode ocorrer com alguma distância e do lado 

externo ao local que abriga os equipamentos pertencentes ao Nível de Entrada 
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dos Dados de Leitura de Medidores, sua aplicação pode permitir a integração 

dos medidores em sistemas do tipo OMR (Off Site Meter Reading).  

 Esse meio de comunicação é utili zado em diversas aplicações que 

envolvem comunicação sem fio à curta distância, sendo muitas dessas 

desenvolvidas sob padrões oriundos de organizações internacionais, como por 

exemplo a IrDA (Infrared Data Association), entretanto o contexto de 

diversificação de padrões citado no início da subseção 2.1.2.2, também se aplica 

neste caso, havendo divergências de padrões.  

 Referente a exemplo de padrão para a utili zação desta interface, pode 

ser citado o protocolo referente à especificação ANSI C12.18-1996, intitulada 

“Protocol Specification for ANSI Type 2 Optical Port” (MOISE, 1998), que 

descreve o mecanismo utili zado para a transmissão e recepção de dados (ANSI 

C12.19-1997) entre o equipamento final (que pode não ser um medidor) e o 

Coletor de Dados. 

 Esse padrão é baseado no modelo OSI (Open System Interconnection), 

do qual são utili zadas apenas três das sete camadas previstas, sendo essas as 

camadas de número: 7 (Aplicação), 2 (Enlace) e 1 (Física). Para a interface 

referente à camada 1, são utili zados diodos emissores de luz (LED - Light 

Emitting Diode), que operam no espectro da radiação infravermelha, com 

comprimento de onda que varia entre 800 nm e 1000 nm, sendo convencionada 

lógica zero (0) para a condição do LED ligado, e lógica um (1) para a condição 

do LED desligado (MOISE, 1998). Na camada 1, a transferência de dados ocorre 

de forma semelhante ao padrão EIA-232, Electronic Industry Association-232 

(SOUZA, 1999; MIRANDA JÚNIOR e AGHAZARM, 1988), antigo RS-232, 

cujo caso de emissão de luz ocorre por uma fração do intervalo de tempo de 
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duração do bit em estado zero, centralizada nesse mesmo intervalo de tempo de 

duração do bit, respeitando-se a ordem de cada bit na seqüência de transmissão, 

sendo que os bits de dados são precedidos de start bit (lógica zero) e seguidos de 

stop bit (lógica um). A velocidade de comunicação normalmente é de 9.600 

bits/segundo, entretanto podem ocorrer velocidades entre 300 e 56.200 

bits/segundo, com pacotes de dados de tamanho variável, sendo tipicamente 

utili zados pacotes de dados com tamanho máximo de 64 bytes (MOISE, 1998).  

 Nos casos em que existam distintos equipamentos que farão a conexão 

com Coletor de Dados, instalados próximos uns aos outros, de tal forma que a 

radiação infravermelha oriunda de um equipamento possa ser detectada por 

outros, será necessário o uso de padrão de protocolo no qual cada equipamento 

seja identificado individualmente, organizando os endereçamentos pertinentes às 

operações de comunicação que permitirão a aquisição dos dados referentes às 

medidas de consumo. 

�
 Interface do Padrão Serial: 

 Essa interface utili za o padrão serial EIA-232 (SOUZA, 1999; 

MIRANDA JÚNIOR e AGHAZARM, 1988), antigo RS-232, sendo os 

equipamentos em comunicação interligados pelo correspondente cabo de 

conexão, com a quantidade de condutores elétricos necessários para a 

configuração adotada. Referente a exemplo de padrão para utili zação desta 

interface, pode ser citado o mesmo pertinente às camadas 7 e 2 do modelo OSI, 

abordado para a Interface do Padrão Óptico descrita anteriormente, sendo 

substituído o meio de comunicação correspondente à camada 1, para a qual 

deverão ser utili zados circuitos eletrônicos correspondentes ao padrão EIA-232, 

em substituição aos optoeletrônicos. 
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�
 Interface do Padrão de RF: 

 Esta interface utili za ondas eletromagnéticas em freqüência de rádio 

como meio de comunicação sem fio, sendo os respectivos transmissores de baixa 

potência (NERTEC, 2005). Assim sendo, a sua aplicação exige que os 

equipamentos em conexão estejam próximos um do outro. Tendo em vista que 

essa comunicação pode ocorrer com alguma distância e do lado externo ao local 

que abriga os equipamentos pertencentes ao Nível de Entrada dos Dados de 

Leitura de Medidores, sua aplicação pode permitir a integração dos medidores 

em sistemas do tipo OMR.  

 Referente a exemplo de padrão para utili zação desta interface, pode ser 

citado o mesmo pertinente às camadas 7 e 2 do modelo OSI, abordados para a 

Interface do Padrão Óptico descrita anteriormente, sendo substituído o meio de 

comunicação correspondente à camada 1, para a qual deverão ser util izados 

circuitos eletrônicos que contenham transmissores e receptores de ondas de 

rádio, em substituição aos optoeletrônicos. Como exemplos desses circuitos 

podem ser citados transceptores de rádio operando com freqüências entre 850 e 

950 MHz (ex. valores entre 868 e 870MHz, para aplicações típicas na Europa, e, 

valores entre 902 e 928 MHz, para aplicações típicas nos Estados Unidos da 

América), velocidades de comunicação entre 9,6 e 19,2 kbps, e potência 

aproximada de 2,8 mW / 4,5 dBm (TEXAS INSTRUMENTS, 2005). 

 Nos casos em que existam distintos equipamentos que farão a conexão 

com Coletor de Dados, instalados próximos uns aos outros, de tal forma que os 

sinais de rádio oriundos de um equipamento possam ser detectados por outros, 

será necessário o uso de padrão de protocolo no qual cada equipamento seja 

identificado individualmente, organizando os endereçamentos pertinentes às 
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operações de comunicação que permitirão a aquisição dos dados referentes às 

medidas de consumo. 

 

5) Referências sobre o Coletor de Dados 
 

Esse equipamento é um computador portátil destinado à aquisição dos dados 

referentes às medições dos consumos, cujas operações são realizadas em campo, junto aos 

imóveis sob medição, sendo esses dados armazenados no equipamento em questão, para 

posteriormente serem transferidos para o sistema computacional pertencente ao Sistema de 

Leitura de Medidores Não Automatizado ou ao Sistema de Leitura de Medidores 

Parcialmente Automatizado, que realizará a centralização desses dados, introduzindo-os no 

banco de dados que será utili zado para a emissão das faturas referentes às cobranças dos 

consumos (ALVES, 2002; JARDINI, 1996; ELSTER 1, 2005) .  

No Coletor de Dados, a entrada de dados pode ser manual ou automatizada, 

entretanto a respectiva transferência para os sistemas computacionais é realizada de forma 

automatizada. A entrada de dados manual é realizada por meio de digitação do “leiturista”, 

sendo utili zada em sistemas de leitura de medidores não automatizados. A entrada de dados 

automatizada é realizada por meio de comunicação de dados, sendo utili zada em sistemas de 

leitura de medidores parcialmente automatizados. A transferência automatizada de dados para 

os sistemas computacionais também é realizada por comunicação de dados, sendo utili zada 

tanto em sistemas de leitura de medidores não automatizados quanto em sistemas de leitura de 

medidores parcialmente automatizados. 

Atualmente, no mercado de equipamentos que podem ser utili zados para Coletor de 

Dados, há aqueles pertencentes à categoria de microcomputadores portáteis de mão, 

conhecidos por Handheld (ALVES, 2002), em cujos modelos se observa à existência dos 

meios de comunicação citados nos item “4” anterior, sendo comuns modelos que possuem 
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pelo menos dois desses meios de comunicação, compostos pelos seguintes pares: radiação 

infravermelha e EIA-232 (ex.: essa interface permite conexão com modem, para acessar a 

rede de longa distância, utili zando linha de telefone fixo ou  de celular); radiação 

infravermelha e ondas eletromagnéticas em freqüência rádio (ex.: há Handheld que incorpora 

telefone e modem para linha de telefonia celular, permitindo o acesso à rede de longa 

distância, sem fio, dentro da área de cobertura do respectivo sistema de telefonia celular). 

Além desses meios de comunicação são observados outros recursos como: 

�
 Teclado resistente à água, com caracteres numéricos, alfabéticos, de pontuação, 

de controle e de navegação. Sendo esses acessados por teclas exclusivas, com 

acionamento mecânico ou toque em mostrador com touchscreen. 

�
 Mostrador gráfico em cristal líquido (LCD), em cores, com back-light, cuja 

resolução permite a exibição de imagens (ex.: 240x320 pixels). 

�
 Memórias primárias e secundárias, com capacidade para suportar: sistemas 

operacionais; aplicativos desenvolvidos em linguagens de programação 

orientadas a objetos; bancos de dados. 

�
 Relógio calendário. 

�
 Interface para acesso à impressora. 

�
 Baterias recarregáveis, cuja capacidade de fornecimento de energia elétrica 

permite grande autonomia de tempo de operação (ex.: dias). 
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2.1.2.3 Arquitetura para representação dos elementos típicos utili zados em sistemas de leitura 
de medidores que implementam a Leitura Não Automatizada do Medidor 

 

 

Nos próximos itens dessa seção, estão inclusas abordagens referentes a diferentes 

formas de implementação da Leitura Não Automatizada do Medidor (LNAM), as quais 

poderão ocorrer em sistemas de leitura de medidores não automatizados (identificados nesse 

trabalho pela abreviação SLMNA). Independentemente da forma de implementação da 

LNAM e do sistema de leitura de medidores que a esteja implementando, há no mercado 

dessas áreas uma grande variedade de produtos que foram desenvolvidos sob diversificados 

padrões, os quais também podem variar entre si para um mesmo tipo de aplicação, resultando 

em grande quantidade de elementos que compõem os sistemas de leitura de medidores. 

Pertinente a essa diversificação de padrões e relativamente às entidades que criam 

produtos para o mercado de sistemas de leitura de medidores, ocorre, de forma análoga, 

ambos os contextos citados no início da subseção 2.1.2.2 anterior, ou seja, embora existam 

organizações internacionais que contribuam para a unificação de padrões, as divergências 

estão presentes nos produtos existentes no mercado em função desses contextos, com reflexos 

para a integração em sistemas de leitura de medidores e para as diferentes formas de 

implementação da LNAM. 

Em decorrência do exposto, as citadas variações de elementos dão origem a 

diversificadas arquiteturas de sistemas de leitura de medidores não automatizados, que 

exploraram diferentes formas para a aquisição e a transferência dos dados referentes à leitura 

dos medidores. Assim sendo, para as abordagens das diferentes formas de implementação da 

LNAM, incluídas nesta seção, optou-se por adotar modelo único de arquitetura, cujos 

componentes reúnem elementos tipicamente observados em sistemas de leitura de medidores, 
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que atuam na medição do consumo, na aquisição dos respectivos dados e, na transferência 

desses dados entre o imóvel a entidade centralizadora.  

Essa arquitetura permite explorar integrações de medidores abordados nesta seção, 

em sistemas de leitura de medidores não automatizados, sendo nela variado somente o tipo de 

medidor de consumo pertencente ao Nível de Entrada dos Dados de Leitura de Medidores, 

mantendo-se fixos os demais elementos que compõem esse e os outros níveis dessa 

arquitetura, que completam o respectivo sistema de leitura de medidores não automatizado. O 

citado nível representa o âmbito dos imóveis, sendo a variação do tipo de medidor 

correspondente às diferentes aplicações observadas para esse âmbito. 

A arquitetura em questão é apresentada na figura 2.10, a seguir, sendo abordados 

nesta subseção somente os elementos fixos que serão utili zados nas formas de implementação 

da LNAM incluídas nesta seção, ou seja, o Processo de Leitura Não Automatizada no 

Medidor (PLNAM), o Coletor de Dados, a Rede de Longa Distância Utili zada para a Leitura 

de Medidores, a Rede Local Utili zada para a Centralização da Leitura de Medidores, a 

Listagem no Papel e a Digitação para Inserção em Banco de Dados. Os Medidores, 

pertencentes ao Nível de Entrada dos Dados de Leitura dos Medidores, serão abordados nos 

itens correspondentes a cada forma de implementação da LNAM, em particular. 
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Figura 2.10. Arquitetura para SLMNA, com representação de elementos típicos. 
 

Para abordar essa arquitetura, as descrições sobre os seus elementos são agrupadas 

por assunto, conforme apresentado nos itens a seguir, sendo os conteúdos em questão 

resultantes da tecnologia pesquisada especificamente para as finalidades dessa abordagem 

(BANDEIRANTE ENERGIA S. A., 2005; JARDINI, 1996). 

 

1) Referências sobre o Processo de Leitura Não Automatizada do Medidor 
 

O Processo de Leitura Não Automatizada do Medidor (PLNAM) compreende os 

procedimentos definidos para as operações que permitem a realização da leitura in loco do 

medidor de consumo, ou seja, os procedimentos definidos para as operações que permitem a 

realização da aquisição dos dados referentes à medição do consumo, sendo esses transcritos 

em listagem no papel ou digitados no Coletor de Dados. Esses procedimentos e operações 
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podem variar em função do Sistema de Leitura de Medidores Não Automatizado adotado, 

haja vista as diversificações de padrões e produtos decorrentes dos contextos referenciados no 

início da subseção 2.1.2.3, havendo casos nos quais são obtidos dados que permitem ir além 

da determinação do consumo, abrangendo, por exemplo, as informações de inspeção sobre o 

local em medição, conforme pode ser observado no conteúdo da abordagem referente à 

subseção 2.3, a seguir. Entretanto, independentemente do Sistema de Leitura de Medidores 

Não Automatizado utili zado, há três operações fundamentais para a leitura in loco do medidor 

que podem existir para o processo em questão, sendo essas, no âmbito deste trabalho, 

intituladas: Leitura Visual do Medidor; Transcrição em Listagem no Papel; Digitação no 

Coletor de Dados.  

Os procedimentos relativos à operação de Leitura Visual do Medidor devem prever a 

interpretação da interface homem-máquina existente no medidor, para obtenção dos dados 

referentes à medição do consumo. As associações da operação de Leitura Visual do Medidor, 

com as outras duas operações citadas anteriormente, permitem a implementação da Leitura 

Não Automatizada do Medidor de duas formas distintas, conforme apresentado a seguir: 

 

1.1) Implementação da Leitura Não Automatizada do Medidor, com transcrição em listagem 
no papel 

 

Nessa forma de implementação da Leitura Não Automatizada do Medidor (LNAM), 

a aquisição dos dados referentes à medição do consumo é realizada com transcrição em 

listagem no papel. Assim sendo, os procedimentos relativos a essa operação devem prever a 

transcrição manuscrita dos dados obtidos na operação de Leitura Visual do Medidor, de 

maneira que a associação dessas operações seja o elo de integração entre o medidor e o 

correspondente Sistema de Leitura de Medidores Não Automatizado, haja vista que para essa 

forma de implementação da LNAM, os dados referentes às medições dos consumos, oriundos 
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de vários medidores, deverão ser dispostos na entidade centralizadora em listagens no papel, 

para serem introduzidos no respectivo banco de dados, por meio de digitação. 

Os elementos relativos a essa integração podem ser observados na arquitetura 

exposta na figura 2.10, sendo o caminho percorrido pelos dados referentes às medições do 

consumo, desde o medidor até a entidade centralizadora, indicado pelas setas de linha única. 

Nesse contexto, a aquisição e a transferência desses dados envolve as seguintes etapas:  

1.  Aquisição dos dados referentes às medições dos consumos: 

Essa etapa é realizada por meio desse Processo de Leitura Não 

Automatizada no Medidor, sendo os dados referentes às medições dos 

consumos dispostos em listagem no papel. Na arquitetura da figura 2.10, são 

relativos a essa etapa os seguintes elementos: Leitura Visual do Medidor; 

Transcrição em Listagem no Papel;  Listagem no Papel. 

2.  Transporte e centralização das listagens: 

Essa etapa envolve o transporte das listagens referentes à aquisição de 

dados de diversos medidores (oriundas da etapa 1), de forma que essas sejam 

reunidas na entidade centralizadora, para permitir a realização da etapa 3, 

descrita a seguir. Na arquitetura da figura 2.10, esse transporte é representado 

pelo caminho indicado pelas setas de linha única, existentes entre os seguintes 

elementos: Transcrição em Listagem no Papel; Digitação para Inserção em 

Banco de Dados. 

3. Centralização dos dados referentes à medição do consumo: 

Essa etapa envolve a digitação dos dados referentes às medições dos 

consumos, existentes nas listagens em papel, para inserção no banco de dados 

pertencente ao Sistema Computacional para Centralização dos Dados de 

Leitura dos Medidores, sendo o citado banco de dados utili zado para a emissão 
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das faturas referentes às cobranças dos consumos. Na arquitetura da 

figura 2.10, são relativos a essa etapa os seguintes elementos: Digitação para 

Inserção em Banco de Dados;  Sistema Computacional para Centralização dos 

Dados de Leitura dos Medidores. 

 

1.2) Implementação da Leitura Não Automatizada do Medidor, com digitação no Coletor de 
Dados 

 

Nessa forma de implementação da Leitura Não Automatizada do Medidor (LNAM), 

a aquisição dos dados referentes à medição do consumo é realizada com digitação no Coletor 

de Dados. Assim sendo, os procedimentos relativos a essa operação devem prever a digitação 

dos dados obtidos na operação de Leitura Visual do Medidor, de maneira que a associação 

dessas operações seja o elo de integração entre o medidor e o correspondente Sistema de 

Leitura de Medidores Não Automatizado, haja vista que para essa forma de implementação da 

LNAM, os dados referentes às medições dos consumos, oriundos de vários medidores, são 

dispostos na entidade centralizadora em Coletores de Dados, para serem introduzidos no 

banco de dados pertencente ao Sistema Computacional para Centralização dos Dados de 

Leitura dos Medidores, de forma automatizada, por meio de comunicação de dados. 

Os elementos relativos a essa integração podem ser observados na arquitetura 

exposta na figura 2.10, sendo os caminhos percorridos pelos dados referentes às medições dos 

consumos, desde o medidor até a entidade centralizadora, indicados  pelas setas de linha 

dupla. Nesse contexto, a aquisição e a transferência desses dados envolve as seguintes etapas: 

1.  Aquisição dos dados referentes às medições dos consumos: 

Essa etapa é realizada por meio desse Processo de Leitura Não 

Automatizada no Medidor, sendo os dados referentes às medições dos 

consumos dispostos em Coletor de Dados. Na arquitetura da figura 2.10, são 
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relativos a essa etapa os seguintes elementos: Leitura Visual do Medidor; 

Digitação no Coletor de Dados; Coletor de Dados. 

2.  Interligação com o Sistema Computacional para Centralização dos Dados de 

Leitura dos Medidores: 

Essa etapa abrange a interligação dos Coletores de Dados, com o 

Sistema Computacional para Centralização dos Dados de Leitura dos 

Medidores, para a realização da transferência automatizada dos dados 

referentes às medições dos consumos, para o banco de dados a ser utili zado 

para a emissão das faturas referentes às cobranças dos consumos. 

Essa interligação é possibili tada pela Rede Local Utili zada para a 

Centralização da Leitura dos Medidores, cujos recursos devem permitir a 

realização de conexões com Coletores de Dados, nos âmbitos interno ou 

externo, à entidade centralizadora. 

A conexão realizada no âmbito interno à entidade centralizadora, 

requer o transporte dos coletores de dados até as instalações dessa entidade, 

para a finalidade em questão, que é permitida pelos próprios recursos 

disponíveis na Rede Local Utili zada para a Centralização da Leitura dos 

Medidores. Na arquitetura da figura 2.10, são relativos a essa etapa os 

seguintes elementos: Coletor de Dados; Rede Local Utili zada para a 

Centralização da Leitura dos Medidores; Sistema Computacional para 

Centralização dos Dados de Leitura dos Medidores. 

A conexão realizada no âmbito externo à entidade centralizadora, não 

requer o transporte dos coletores de dados até essa entidade, haja vista que 

pode ser realizada à distância por meio da Rede de Longa Distância Utili zada 

para a Leitura de Medidores. Devido a sua grande abrangência de área, essa 
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rede possibili ta interligar os Coletores de Dados à Rede Local Utili zada para a 

Centralização da Leitura dos Medidores, mesmo que esses estejam separados 

por grandes distâncias físicas, como por exemplo às limitadas ao perímetro de 

uma cidade, estado ou país. Na arquitetura da figura 2.10, são relativos a essa 

etapa os seguintes elementos: Coletor de Dados; Rede de Longa Distância 

Utili zada para a Leitura de Medidores; Rede Local Utili zada para a 

Centralização da Leitura dos Medidores; Sistema Computacional para 

Centralização dos Dados de Leitura dos Medidores. 

3.  Centralização dos dados referentes à medição do consumo: 

Essa etapa abrange a realização da transferência automatizada dos 

dados referentes às medições dos consumos, dos Coletores de Dados para o 

banco de dados pertencente ao Sistema Computacional para Centralização dos 

Dados de Leitura dos Medidores, sendo esse banco de dados utili zado para a 

emissão das faturas referentes às cobranças dos consumos. 

 Essa transferência é realizada por meio de comunicação de dados, a 

partir das conexões dos Coletores de Dados com o citado sistema 

computacional, descritas na etapa 2, anterior. Na arquitetura da figura 2.10, são 

relativos a essa etapa os seguintes elementos: Coletor de Dados; Rede de 

Longa Distância Utili zada para a Leitura de Medidores; Rede Local Utili zada 

para a Centralização da Leitura dos Medidores; Sistema Computacional para 

Centralização dos Dados de Leitura dos Medidores. 

 

2) Referências sobre a Rede de Longa Distância Utili zada para a Leitura de Medidores 
 

As referências sobre esta rede são, analogamente, as mesmas citadas no item “2” , 

pertencente à subseção 2.1.2.2, anterior, excluindo-se daquela abordagem as partes referentes 
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às aplicações para interligação com a Rede Local Utili zada para a Leitura de Medidores, que 

não ocorrem para sistemas de leitura de medidores não automatizados. 

 

3) Referências sobre a Rede de Local Utili zada para a Centralização da Leitura de Medidores 
 

As referências sobre esta rede são, analogamente, as mesmas citadas no item “3” , 

pertencentes à subseção 2.1.2.2, anterior, exceto que: 

�
 Para este caso, devem ser excluídas daquela abordagem as partes referentes à 

Rede Local Utili zada para a Leitura de Medidores, que não se aplicam para 

sistemas de leitura de medidores não automatizados. 

�
 Neste caso, a Rede Local Utili zada para a Centralização da Leitura de Medidores 

está interligada a único Sistema Computacional para Centralização dos Dados de 

Leitura dos Medidores, que é aquele pertencente ao Sistema de Leitura de 

Medidores Não Automatizado. 

 

4) Referências sobre o Coletor de Dados 
 

As referências sobre o Coletor de Dados são, analogamente, as mesmas citadas no 

item “5” , pertencente à subseção 2.1.2.2, anterior, exceto que: 

�
 Para este caso, devem ser excluídas daquela abordagem as partes referentes à 

Rede Local Utili zada para a Leitura de Medidores, que não se aplicam para 

sistemas de leitura de medidores não automatizados. 

�
 Para este caso, não há entrada automática de dados referentes à medição do 

consumo, sendo esses dados introduzidos manualmente, por digitação, conforme 

descrito no item “1.2” , anterior. 
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2.1.2.4 Tópicos sobre a leitura do medidor de consumo de energia elétrica, eletromecânico, 
residencial, em SLMNA, SLMPA e SLAM 

 

 

Nessa subseção serão abordados tópicos sobre a leitura do medidor de consumo de 

energia elétrica, eletromecânico, residencial (MCEEEmR), referentes a Sistemas de  Leitura 

de Medidores Não Automatizados (SLMNA), Sistemas de Leitura de Medidores Parcialmente 

Automatizados (SLMPA) e Sistemas de Leitura Automática de Medidores (SLAM), cujas 

referências contribuem para as finalidades deste trabalho. Para os propósitos dessa abordagem 

optou-se por utili zar o medidor de consumo de energia elétrica, eletromecânico, com 

transdutor por indução acoplado a registrador mecânico ciclométrico, residencial, monofásico 

(MCEEETiRcRM), apresentado na subseção 2.1.2.1 anterior, haja vista que as formas de 

integração desse tipo de equipamento nos citados sistemas de leitura de medidores permitem a 

abordagem em questão, podendo essa ser estendida de forma análoga para os demais tipos de 

medidores eletromecânicos, semelhantes. 

Para representar o citado medidor eletromecânico na abordagem em questão, será 

utili zada a arquitetura contida na figura 2.1, anterior, cujos módulos representam os elementos 

tipicamente encontrados nesse tipo de equipamento, os quais estão envolvidos com os 

conteúdos dos tópicos referenciados anteriormente. Na abordagem de cada tópico, para expor 

de forma conceitual à interação desse tipo de equipamento com os elementos envolvidos na 

integração com os citados sistemas de leitura de medidores, serão descritas relações entre seus 

módulos, as quais são referentes ao princípio de funcionamento do tipo de equipamento em 

questão.  

Diante do exposto e tendo em vista que os sistemas de leitura de medidores citados 

anteriormente, são baseados na implementação da Leitura Não Automatizada do Medidor 
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(LNAM) ou na implementação da Leitura Automatizada do Medidor (LAM), a abordagem em 

questão está dividida em dois grupos de tópicos, cujos itens foram organizados segundo cada 

uma dessas formas de implementação de leitura do medidor, sendo os conteúdos desses itens 

resultantes das tecnologias pesquisadas especificamente para as finalidades dessa abordagem: 

 

1) Tópicos sobre a implementação da Leitura Não Automatizada do Medidor (LNAM), 
relativos ao MCEEETiRcRM 

 

1.1) Aspectos sobre a operação de Leitura Visual do Medidor 
 

Os medidores de consumo de energia elétrica, eletromecânicos, residenciais 

(MCEEEmR), indicam na sua interface homem-máquina informações que permitem 

determinar o valor acumulado da medição do consumo, ou seja, nesse tipo de medidor os 

registradores mecânicos realizam contagem progressiva, sendo a medida do valor do consumo 

para um determinado período, obtido por meio do produto entre a diferença de duas leituras 

consecutivas (correspondentes aos instantes de início e término desse período) e a Constante 

de Multiplicação do Medidor (K). Entretanto, o “ leiturista” não realiza esse cálculo, sua 

função na operação de Leitura Visual do Medidor é observar o equipamento e obter os dígitos 

que compõem o valor acumulado da medida do consumo, para posteriormente utili zá-los na 

operação de Transcrição em Listagem no Papel ou na operação de Digitação no Coletor de 

Dados (normalmente, o cálculo em questão é executado por sistema computacional afim ou 

pelo Coletor de Dados).  

Para exemplificar a obtenção desses dígitos, são apresentados a seguir os 

procedimentos para a realização da operação de Leitura Visual do Medidor, correspondente 

ao medidor eletromecânico que utili za registrador mecânico ciclométrico, citado no item “1” 

anterior. De forma suplementar, também serão apresentados os procedimentos para a 
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realização da Operação de Leitura Visual do Medidor, correspondentes a um medidor 

semelhante, porém, que utili za registrador com ponteiros.  

 

1.1.1) Procedimentos para a realização da operação de Leitura Visual do Medidor, referentes 
ao registrador mecânico ciclométrico 

 

Os medidores relativos a esses procedimentos possuem interface homem-máquina na 

qual os dígitos que compõem o valor acumulado da medida do consumo são obtidos a partir 

da interpretação da posição de números sobre as respectivas casas decimais, existentes no 

painel frontal do equipamento. A figura 2.11, apresenta esquemático dessa interface com 

representação de elementos típicos, no qual é utili zado registrador mecânico ciclométrico, 

com 5 dígitos: 

 

4 

kWh x 2 

3 2 
2 
1 

0 
9 

 

Figura 2.11. Esquemático sobre a interface homem-máquina do medidor que 
utili za registrador mecânico ciclométrico. 

 

Nesse caso, para obtenção dos dígitos em questão, o procedimento para a operação 

de Leitura Visual do Medidor compreende as seguintes orientações (BANDEIRANTE 

ENERGIA S. A., 2005): 

�
 Antes de realizar a interpretação da posição dos números sobre as respectivas 

casas decimais, deve ser sabido que para cada casa decimal os números de 0 a 9, 

estão grafados na face curva de um cili ndro graduado, sendo que os cili ndros que 
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compõem o valor acumulado da medida do consumo giram no mesmo sentido, 

que é indicado no painel frontal (usualmente por meio de uma seta). 

�
 A operação deve ser iniciada pelo dígito que está localizado na extrema direita 

da figura (correspondente à unidade) e terminar pelo dígito que está localizado 

na extrema esquerda da figura. 

�
 Para realizar a interpretação da posição do(s) número(s) sobre a respectiva casa 

decimal e obter o valor do dígito, podem ocorrer duas situações. Uma situação é 

aquela na qual aparece somente um número por inteiro na casa decimal, sendo 

esse número definido como o correspondente ao valor do dígito para essa casa 

decimal. Outra situação é aquela na qual aparecem parcialmente dois números 

na casa decimal, sendo nesse caso observado o sentido de rotação indicado no 

painel frontal e definido aquele número que está saindo da casa decimal, 

segundo esse sentido de rotação, como o corresponde ao valor do dígito para 

aquela casa decimal. 

Se esse procedimento for aplicado à figura 2.11, devem ser obtidos os seguintes 

números 43219, que representam um valor acumulado de 86.438 kWh, haja vista que o fator 

de multiplicação é igual a 2. 

 

1.1.2) Procedimentos para a realização da operação de Leitura Visual do Medidor, referentes 
ao registrador mecânico com ponteiros 

 

Os medidores que utili zam o registrador mecânico com ponteiros possuem interface 

homem-máquina na qual os dígitos que compõem o valor acumulado da medida do consumo 

são obtidos a partir de interpretação da posição de cada ponteiro sobre a respectiva escala 

existente no painel frontal do equipamento. Nesse painel, cada ponteiro corresponde a um 

dígito de uma casa decimal, do valor acumulado da medida do consumo. A figura 2.12, 
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apresenta esquemático dessa interface com representação de elementos típicos, no qual é 

utili zado registrador mecânico com 4 ponteiros: 
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Figura 2.12. Esquemático sobre a interface homem-máquina do medidor que 
utili za registrador mecânico com ponteiros. 

 

Neste caso, para obtenção dos dígitos em questão, o procedimento para a operação de 

Leitura Visual do Medidor compreende as seguintes orientações (BANDEIRANTE 

ENERGIA S. A., 2005): 

�
 Antes de realizar a interpretação da posição do ponteiro é necessário identificar o 

seu sentido de rotação. Essa identificação pode ser realizada partindo-se do valor 

0 (zero) na escala e observando-se o caminho no qual há aumento do valor dos 

números, antes de se chegar ao próprio 0 (zero), ou seja, se esse aumento ocorrer 

no sentido horário, significa que o ponteiro irá girar no sentido horário, 

entretanto, se esse aumento ocorrer no sentido anti-horário, significa que o 

ponteiro irá girar no sentido anti-horário. 

�
 A operação deve ser iniciada pelo ponteiro que está localizado na extrema direita 

da figura (o ponteiro correspondente ao dígito da unidade) e terminar no 

ponteiro que está localizado na extrema esquerda da figura. 
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�
 Para realizar a interpretação da posição do ponteiro e obter o valor do dígito 

podem ocorrer duas situações. Uma situação é aquela na qual o ponteiro está 

apontando exatamente para um número da escala, nesse caso o número apontado 

corresponde ao valor do dígito para a respectiva casa decimal. Outra situação é 

aquela na qual o ponteiro está posicionado entre dois números consecutivos da 

escala, nesse caso defini-se aquele número pelo qual o ponteiro passou por 

último, como o corresponde ao valor do dígito para a respectiva casa decimal. 

Se esse procedimento for aplicado à figura 2.12, devem ser obtidos os seguintes 

números: 3980, que representam um valor acumulado de 7.960 kWh, haja vista que o fator de 

multiplicação é igual a 2. 

 

1.2) Implementação da Leitura Não Automatizada do Medidor (LNAM), com transcrição em 
listagem no papel, relativa ao contexto do MCEEETiRcRM 

 

Essa forma de implementação permite integrar o medidor em questão ao Sistema de 

Leitura de Medidores Não Automatizado que utili za o Processo de Leitura Não Automatizada 

no Medidor com transcrição em listagem no papel, que é descrito no item “1.1” , pertencente à 

subseção 2.1.2.3, anterior. Naquele item, estão descritas as três etapas relativas à aquisição e a 

transferência dos dados referentes à medição do consumo, sendo que a integração em questão 

ocorre na etapa 1 (Aquisição dos dados referentes às medições dos consumos), a partir da 

execução dos procedimentos para a realização da operação de leitura visual do medidor, 

descritos no item “1.1.1” , anterior. Naquela etapa é realizada a leitura do medidor, sendo os 

dados referentes à medição do consumo transcritos em listagem no papel, segundo os padrões 

definidos pelo Sistema de Leitura de Medidores Não Automatizado, utili zado. 

A arquitetura para essa implementação é apresentada na figura 2.13, a seguir, que é 

derivada da arquitetura exposta na figura 2.10. Para essa aplicação, aquela arquitetura será 
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modificada no Nível de Entrada de Dados de Leitura dos Medidores, para o qual será 

utili zado o medidor em questão, sendo mantidos nesta arquitetura somente os elementos 

pertencentes a essa implementação. 
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Figura 2.13. Arquitetura para implementação LNAM, com transcrição em 
listagem no papel, referente ao MCEEETiRcRM. 

 

1.3) Implementação da Leitura Não Automatizada do Medidor (LNAM), com digitação no 
Coletor de Dados, relativa ao contexto do MCEEETiRcRM 

 

Essa forma de implementação permite integrar o medidor em questão ao Sistema de 

Leitura de Medidores Não Automatizado que utili za o Processo de Leitura Não Automatizada 

no Medidor com digitação no Coletor de Dados, que é descrito no item “1.2” , pertencente à 

subseção 2.1.2.3, anterior. Naquele item, estão descritas as três etapas relativas à aquisição e a 

transferência dos dados referentes à medição do consumo, sendo que a integração em questão 

ocorre na etapa 1 (Aquisição dos dados referentes às medições dos consumos), a partir da 

execução dos procedimentos para a realização da operação de leitura visual do medidor, 
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descritos no item “1.1.1” , anterior. Naquela etapa é realizada a leitura do medidor, sendo os 

dados referentes à medição do consumo digitados no Coletor de Dados, segundo os padrões 

definidos pelo Sistema de Leitura de Medidores Não Automatizado, utili zado. 

A arquitetura para essa implementação é apresentada na figura 2.14, que é derivada 

da arquitetura exposta na figura 2.10. Para essa aplicação, aquela arquitetura será modificada 

no Nível de Entrada de Dados de Leitura dos Medidores, para o qual será utili zado o medidor 

em questão, sendo mantidos nesta arquitetura somente os elementos pertencentes a essa 

implementação. 
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Figura 2.14. Arquitetura para implementação LNAM, com digitação no Coletor 
de Dados, referente ao MCEEETiRcRM. 

 

2) Tópicos sobre a implementação da Leitura Automatizada do Medidor (LAM), por emissão 
de pulsos, relativos ao contexto do MCEEETiRcRM 

 

Um conceito utili zado para essa implementação consiste no próprio medidor originar 

emissão de pulsos eletrônicos que irão corresponder às unidades da grandeza sob medição 
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(IEC 62053-31, 1998), sendo esses pulsos capturados por outro equipamento que realizará a 

contagem e executará as demais operações relativas ao processo da Leitura Automatizada do 

Medidor, de forma a integrar o medidor no sistema de leitura de medidores utili zado, que 

pode ser tanto o Sistema de Leitura de Medidores Parcialmente Automatizado (LAO 

INDÚSTRIA, 2005; VASCONSELOS et al., 2003) quanto o Sistema de Leitura Automática 

de Medidores (ECIL INFORMÁTICA Ind. e Com. LTDA, 2005; VASCONSELOS et al., 

2003). As funções exercidas pelo equipamento que captura os pulsos originados pelo medidor 

podem variar de acordo com o sistema de medição utili zado, sendo, a título de exemplo, 

citadas as seguintes: conversão dos pulsos em medidas da grandeza sob medição; 

armazenamento dos dados das medidas; transmissão dos dados das medidas para outros 

equipamentos do sistema de leitura de medidores; concentração de medidores. 

Diante do exposto e tendo em vista os objetivos deste trabalho, serão abordados neste 

item tópicos de interesse relativos a essa forma de implementação da Leitura Automatizada do 

Medidor. Esses tópicos são apresentados nos itens a seguir, sendo os respectivos conteúdos 

resultantes da tecnologia pesquisada especificamente para as finalidades dessa abordagem. 

 

2.1) Aspectos sobre a implementação da Leitura Automatizada do Medidor (LAM), por 
emissão de pulsos, relativos ao contexto do MCEEETiRcRM 

 

O conceito construtivo típico para essa implementação consiste em adicionar aos 

respectivos medidores um conjunto optoeletrônico capaz de monitorar as revoluções do Disco 

(rotor) existente no transdutor por indução e gerar pulsos eletrônicos que irão corresponder às 

unidades da grandeza sob medição (ex.: 2 pulsos correspondente a 1 kWh). Como sensores 

para esse conjunto optoeletrônico foram observados emissores (ex.: LED) e receptores 

(ex.: fototransistores/fotodiodos) de radiação infravermelha, os quais são fixados em posições 

físicas que exploram condições de reflexão de regiões da superfície do Disco, permitindo 
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contar as respectivas revoluções (ECIL INFORMÁTICA Ind. e Com. LTDA, 2005; 

VASCONSELOS et al., 2003).  

Esse conceito de implementação da Leitura Automatizada do Medidor, também é 

observado de forma análoga em modelos de medidores de consumo de água e gás, mecânicos, 

residenciais, cujos assemelhados registradores mecânicos são incrementados pelos 

movimentos dos respectivos transdutores, em função dos consumos dos respectivos insumos 

(LAO INDÚSTRIA, 2005), sendo a esses registradores mecânicos acrescentados conjuntos 

optoeletrônicos com componentes semelhantes aos utili zados para monitorar as revoluções do 

Disco do transdutor por indução. Para os citados medidores de consumo de água e gás, 

também foi observado outro tipo de sensor tipicamente utili zado para realizar a monitoração 

dos movimentos dos transdutores, sendo para essa variação empregado um conjunto formado 

por Reed switch (METALTEX, 1997) e Ímã permanente, cujos estados dos contatos elétricos 

do primeiro variam em função da presença ou ausência de campo magnético oriundo do 

segundo (ex.: aberto quando não há campo magnético e fechado na condição contrária), que é 

fixado à parte móvel do mecanismo que executa o movimento repetitivo correspondente a um 

determinado valor do insumo consumido (LAO INDÚSTRIA, 2005).   

No âmbito dos medidores que utili zam sensores baseados em circuitos com 

emissores e receptores de radiação infravermelha, há consumo de energia elétrica para suprir 

esses sensores, durante todo o tempo em que o equipamento estiver em funcionamento para a 

realização da medição. Entretanto, no âmbito dos medidores que utili zam sensores baseados 

em circuitos com o par Reed switch/Ímã permanente, o correspondente consumo de energia 

elétrica dos sensores poderá atingir valores ínfimos, se nesses não houver outros componentes 

além daqueles formados pelo par em questão, podendo ser dispostos como saída os contatos 

do  Reed switch (“contatos secos”), cujos tempos de abertura e fechamento poderão variar em 
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função do consumo do insumo, refletindo o funcionamento do transdutor que movimenta o 

ímã permanente.  

Devido à diversificação de padrões citada no início da subseção 2.1.2.2 anterior, os 

conceitos construtivos para estes tipos de medidores podem variar, indo além dos 

apresentados anteriormente, entretanto, referente a exemplo de padrão para equipamentos de 

medição que implementam essa forma de Leitura Automatizada do Medidor, há a norma 

IEC 62053-31, Electricity Metering Equipament (a.c.) - Particular Requeriments, Part 31 - 

Pulse outoput devices for electromechanical and electronic meters (two wires only), que 

estabelece requisitos básicos voltados para essa aplicação. 

 

2.2) Integração do MCEEETiRcRM, que implementa a Leitura Automatizada do Medidor 
(LAM) por emissão de pulsos, em SLMPA e SLAM 

 

Para essa integração, que pode ocorrer tanto em sistemas de leitura de medidores 

parcialmente automatizados (SLMPA) quanto em sistemas de leitura automática de medidores 

(SLAM), existe a diversificação de padrões e produtos, citada na subseção 2.1.2.2 anterior. 

Também naquela subseção, é apresentada de forma circunstanciada a arquitetura de sistemas 

de leitura de medidores (figura 2.9) que servirá para a abordagem da integração tratada neste 

item. Devido a essas diversificações e, de forma análoga ao que ocorreu com a arquitetura 

contida na subseção 2.1.2.2, a integração em questão será realizada com elementos 

tipicamente observados nos respectivos sistemas de leitura de medidores, entretanto o modelo 

de integração apresentado neste item não é único, podendo ser encontrados outros em função 

da variedade de sistemas existentes no mercado.  

Para essa abordagem de integração, a arquitetura exposta na subseção 2.1.2.2 será 

modificada no Nível de Entrada dos Dados de Leitura de Medidores, para o qual serão 
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utili zados o medidor em questão e os equipamentos de integração intitulados Concentrador de 

Pulsos e Centralizador de Dados, conforme apresentado na figura 2.15: 
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Figura 2.15. Arquitetura para implementação da LAM, por emissão de pulsos, 
aplicada ao MCEEETiRcRM, com representação de elementos típicos. 

 

Nessa arquitetura, o Concentrador de Pulsos é o equipamento que captura os pulsos 

dos medidores a ele interligados, converte esses pulsos em dados de medidas correspondentes 

a leitura desses medidores, armazenando esses dados de leitura para transmiti-los ao 

Centralizador de Dados, que por sua vez os transmitirá para o Coletor de Dados ou para o 

Sistema Computacional de Leitura de Medidores pertencente ao Sistema de Leitura 

Automática de Medidores (LAO INDÚSTRIA, 2005; ECIL INFORMÁTICA Ind. e Com. 

LTDA, 2005).  

A interligação com o Coletor de Dados, para a transmissão dos dados de leitura dos 

medidores, ocorre em sistemas de leitura de medidores parcialmente automatizados, sendo as 

possibili dades de elementos referentes a esse tipo de sistema indicadas pelos caminhos 
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apontados pelas setas de linha única. As referências sobre esses elementos constam na 

abordagem apresentada na subseção 2.1.2.2 anterior, sendo este Centralizador de Dados o 

equipamento pertencente ao Nível de Entrada dos Dados de Leitura do Medidor, que realizará 

as interligações com o Coletor de Dados (citadas nos itens “1” e “4” , da subseção 2.1.2.2), 

para a transmissão dos dados de leitura dos medidores, citada anteriormente. 

A interligação com o citado sistema computacional ocorre para a transmissão 

automática dos dados de leitura dos medidores, sendo as possibili dades de elementos 

referentes aos sistemas de leitura automática de medidores indicadas pelos caminhos 

apontados pelas setas de linhas duplas. As referências sobre esses elementos constam na 

abordagem apresentada na subseção 2.1.2.2 anterior, sendo este Centralizador de Dados o 

equipamento pertencente ao Nível de Entrada dos Dados de Leitura do Medidor, que realizará 

a interligação com a Rede Longa Distância Utili zada para a Leitura de Medidores (citada no 

item “2” , da subseção 2.1.2.2), para permitir a transferência automática dos dados de leitura, 

citada anteriormente.  

Nos sistemas que utili zam essa forma de Leitura Automatizada do Medidor (LAM), 

cada medidor possui uma ligação elétrica exclusiva pela qual serão conduzidos os pulsos 

relativos às unidades do insumo consumido, sendo necessárias medidas que impeçam a 

interrupção da contagem desses sinais, para que não haja divergências entre os valores 

contabili zados a distância e os apresentados nos registradores mecânicos. De forma recíproca, 

o Concentrador de Pulsos deve possuir entradas exclusivas para essas ligações elétricas, 

individualizadas para cada medidor, sendo capaz de realizar simultaneamente tanto a 

contagem dos pulsos quanto as demais operações relativas à LAM, de forma independente 

para cada medidor sob sua concentração, podendo inclusive fornecer energia elétrica para os 

circuitos eletrônicos envolvidos nessa leitura, instalados nos medidores e/ou outros 

equipamentos afins pertencentes à mesma rede de comunicações. Para o Concentrador de 
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Pulsos realizar as suas funções de forma correta, há casos nos quais a energia elétrica utili zada 

pelos seus circuitos eletrônicos não pode ser interrompida (ex.: ciclo de escrita em memórias 

EEPROM e utili zação de relógio calendário), o que pode incorrer na necessidade desses 

equipamentos utili zarem baterias internas ou serem ligados a sistemas ininterruptos de 

fornecimento de energia elétrica. 

Em aplicações desses tipos de sistemas, conectados à Rede Local Utili zada para a 

Leitura de Medidores, podem existir outros tipos de equipamentos como computadores, 

outros tipos de medidores, outros tipos de concentradores de pulsos (ex.: que admitem 

medidores de consumo de energia elétrica, água e gás), concentradores de dados (ex.: híbridos 

que possuem entradas para pulsos ou rede local, integrando medidores de consumo de energia 

elétrica, água e gás, com essas interfaces), os quais permitem a implementação de funções 

voltadas para condomínios. Esse tipo de aplicação é tipicamente observado em edifícios, onde 

os medidores podem ser fisicamente agrupados no âmbito do imóvel, sendo as distâncias 

limitadas pelas dimensões da edificação e do respectivo terreno. Nesse caso, normalmente há 

um grupo de medidores ligados a um Concentrador de Pulsos, em cada pavimento, sendo o 

Centralizador de Dados e os demais equipamentos afins agrupados numa central de 

telemedição, existente no âmbito do edifício (LAO INDÚSTRIA, 2005; ECIL 

INFORMÁTICA Ind. e Com. LTDA, 2005). 

 

 

2.1.2.5 Tópicos sobre a leitura do medidor de consumo de energia elétrica, eletrônico, 
residencial 

 

 

Embora a leitura desse tipo de medidor, não seja o propósito deste trabalho, há no 

contexto dessa temática tópicos de interesse relativos à integração desse tipo de medidor aos 
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sistemas de leitura de medidores, cujas referências contribuem para as finalidades deste 

trabalho. Assim sendo, foi incluída nesta seção a abordagem desses tópicos, sendo 

selecionado para esse propósito o medidor de consumo de energia elétrica, eletrônico, 

residencial, monofásico (MCEEEnRM), haja vista que a integração desse tipo de equipamento 

nos de sistemas de leitura de medidores citados anteriormente na subseção 2.1.1 (Sistema de 

Leitura de Medidores Não Automatizado - SLMNA, Sistema de Leitura de Medidores 

Parcialmente Automatizado - SLMPA e Sistema de Leitura Automática de Medidores - 

SLAM),  permite a abordagem em questão, podendo essa ser estendida de forma análoga para 

os demais tipos de medidores eletrônicos semelhantes.  

Para inserção do citado medidor eletrônico na abordagem em questão, será utili zada 

a arquitetura contida na figura 2.16, a seguir, cujos módulos representam os elementos 

tipicamente observados nesse tipo de equipamento (BRAGA, 2001; ELSTER 1, 2005; 

LANDS+GYR, 2005; NERTEC, 2005; MOISE, 1998; TEXAS INSTRUMENTS, 2005), os 

quais estão envolvidos com os conteúdos dos tópicos de interesse referenciados 

anteriormente. Na abordagem de cada tópico, para expor de forma conceitual à interação 

desse tipo de equipamento com os elementos envolvidos na integração com os sistemas de 

leitura de medidores referenciados anteriormente, serão descritas relações envolvendo seus 

módulos, as quais são referentes ao princípio de funcionamento do tipo de equipamento em 

questão. 
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Figura 2.16. Arquitetura do Medidor de Consumo de Energia Elétrica 
Eletrônico, Residencial, Monofásico (MCEEEnRM), com módulos para 
representação de elementos típicos. 

 

Tendo em vista o exposto, é realizada, nos itens a seguir, a abordagem dos tópicos de 

interesse citada anteriormente, sendo os elementos utili zados nos conteúdos desses tópicos 

resultantes da tecnologia pesquisada especificamente para as finalidades dessa abordagem. 

 

1) Aspectos sobre a medição do consumo de energia elétrica, relativos ao contexto do 
MCEEEnRM 

 

Para realizar a medição do consumo de energia elétrica, o medidor em questão utili za 

sensores que não possuem partes móveis, sendo esses pertencentes ao Módulo do Sensor de 

Tensão ou ao Módulo do Sensor de Corrente. O Módulo do Sensor de Tensão fornece, para o 

Módulo do Circuito de Controle, os sinais elétricos referentes às medidas de tensão aplicada à 
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carga, sendo utili zados como sensores circuitos que possuem divisores resistivos ou 

transformadores de tensão (BRAGA, 2001; TEXAS INSTRUMENTS, 2005). O Módulo do 

Sensor de Corrente fornece, para o Módulo do Circuito de Controle, os sinais elétricos 

referentes às medidas de corrente consumidas pela carga, sendo observados como sensores 

circuitos que utili zam transformadores de corrente, núcleo de ferrite ou resistor Shunt 

(BRAGA, 2001; TEXAS INSTRUMENTS, 2005). 

O Módulo do Circuito de Controle processa os sinais recebidos do Módulo do Sensor 

de Tensão e do Módulo do Sensor de Corrente, para obter a medição do consumo de energia 

elétrica. Para realizar esse processamento e as demais operações necessárias para o 

cumprimento das funções atribuídas ao medidor, foi observado o uso de microcontroladores 

cuja composição, além da Unidade Central de Processamento (UCP), da memória ROM 

(Read Only Memory) e da memória RAM (Random Access Memory), dispõe de elementos 

como (TEXAS INSTRUMENTS, 2005):  

�
 Timer: temporizador para geração de interrupções periódicas.  

�
 Counter: contadores incrementados por condição de subida ou de descida da 

borda de sinais digitais.  

�
 A/D Converter: conversor Analógico-Digital de alta-resolução (ex.: 14 bits). 

�
 Universal Asynchronous Receiver/Transmiter (UART): Receptor/Transmissor 

Universal Assíncrono, para comunicação de dados. 

�
 I/O Port: terminais, configuráveis por software, para servirem de entrada ou saída 

de sinais digitais. 

Tendo em vista que são analógicos os sinais oriundos dos módulos dos sensores de 

tensão e corrente, para se obter a medição do consumo de energia elétrica, esses sinais são 

conduzidos para terminais de canais do conversor analógico-digital pertencente ao 

microcontrolador, existente no Módulo do Circuito de Controle. 
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Para o processo de medição do consumo de energia elétrica, assim como para as 

demais funções realizadas pelo medidor, o Módulo da Fonte de Alimentação, a partir da rede 

de distribuição de energia elétrica, tem por função suprir as necessidades de energia elétrica 

requeridas pelos circuitos que compõem o medidor, podendo dispor de baterias ou de 

capacitores de alta capacitância (ex.: 5 F; 50 F; 240 F), conhecidos por supercapacitores ou 

ultracaps (MAXFARAD, 2005), para o suprimento extraordinário de energia nos casos de 

interrupção de fornecimento na rede cujo medidor está conectado, sendo os ultracaps 

indicados para as interrupções de curta duração (ex.: dezenas de milésimos de segundo) e as 

baterias para as interrupções de longa duração (ex.: dezenas de minutos). Referente à 

utili zação desse suprimento extraordinário de energia elétrica, pode-se citar como exemplo 

aqueles em que há interrupções devido a manobras em equipamentos que compõem a rede de 

distribuição de energia elétrica ou ainda os casos de curto-circuito nessa rede, ocasionados por 

influências climáticas.  

Nos casos em que a fonte de alimentação não dispõe de energia acumulada suficiente 

para filtrar interrupções de energia de curta duração, ou ainda, essa energia não seja suficiente 

para permitir que o processador possa levar o medidor a um estado apropriado para a 

paralisação (nos casos de ocorrência de interrupções de longa duração), poderão ocorrer 

anomalias no equipamento, tais como: perda de dados; corrupção de dados; iniciação indevida 

nos circuitos do medidor, com prejuízos para a medição e o registro do consumo. Devido às 

possibili dades de existência das situações de interrupções de longa duração, os medidores que 

possuem relógio calendário ou aqueles nos quais há a necessidade de leitura em horários 

predeterminados, normalmente utili zam-se baterias, haja vista que a energia dos supercaps 

não seria suficiente para atender a demanda nessas situações.  

Referente a esse contexto, quando há a necessidade de armazenamento de dados que 

devem ser preservados, mesmo durante a falta de energia elétrica nos circuitos do medidor, 
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esses devem ser armazenados no Módulo de Memória Não Volátil, para o qual foi observada 

a utili zação de memórias EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only 

Memory), as quais não são voláteis e podem ser apagadas e programadas eletricamente pelo 

microcontrolador pertencente ao Módulo do Circuito de Controle (TEXAS INSTRUMENTS, 

2005). Entretanto, durante todo o tempo de execução dos procedimentos de gravação dessas 

memórias, não poderá ocorrer falta de energia elétrica nos circuitos do medidor, devendo esse 

dispor de energia elétrica suficiente para completar esses procedimentos, mesmo no caso de 

falta na rede de distribuição que fornece energia para o medidor. Dentre os dados referentes à 

medição do consumo de energia elétrica, armazenados no Módulo de Memória Não Volátil, 

podem, a título de exemplo, ser citados os seguintes: dados de identificação do medidor; 

números de totalização das medições; dados estatísticos; dados de calibração; constantes 

utili zadas na determinação das medidas; tabelas de tarifação (BRAGA, 2001; TEXAS 

INSTRUMENTS, 2005).  

As funções do medidor em questão (ex.: medição do consumo e comunicação de 

dados) são implementadas por meio de software, a partir do Módulo do Circuito de Controle, 

que utili za os recursos disponíveis no respectivo microcontrolador e nos demais módulos a ele 

interligados, tornando esse tipo de equipamento flexível e configurável para integração em 

diversos tipos de sistemas de leitura de medidores de consumo de energia elétrica. Essa 

característica é explorada na abordagem dos tópicos subseqüentes a este, onde podem ser 

observados os recursos para integração em sistemas de leitura de medidores não 

automatizados, sistemas de leitura de medidores parcialmente automatizados e sistemas de 

leitura automática de medidores (ELSTER 1, 2005; LANDS+GYR, 2005; NERTEC, 2005; 

MOISE, 1998). 
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2) Elementos sobre a implementação da Leitura Não Automatizada do Medidor (LNAM), 
relativos ao contexto do MCEEEnRM 

 

O medidor em questão pode ser integrado aos Sistemas de Leitura de Medidores Não 

Automatizados (SLMNA), sendo utili zado o Módulo do Mostrador para exibição dos dados 

da medida de consumo registrados pelo equipamento (BRAGA, 2001, ELSTER 1, 2005; 

LANDS+GYR, 2005; NERTEC, 2005, TEXAS INSTRUMENTS, 2005). 

Para implementar essa função, o Módulo do Circuito de Controle realiza a medição 

do consumo de energia elétrica conforme descrito no item “1” anterior, armazenando os 

respectivos dados nos meios apropriados e gerando os sinais eletrônicos para o Módulo do 

Mostrador, de maneira a permitir que o “ leiturista” realize as operações referentes à leitura in 

loco (descritas no item “1.1.1” , pertencente à subseção 2.1.2.4, anterior), integrando o 

medidor no citado sistema de leitura de medidores (SLMNA), que utili za transcrição em 

listagem no papel ou digitação em Coletor de Dados (descritas nos itens “1.2” e “1.3” , 

pertencentes à subseção 2.1.2.4, anterior). Para exemplificar essa integração, a arquitetura 

exposta na figura 2.10, será modificada no Nível de Entrada de Dados de Leitura dos 

Medidores, para o qual será utili zado o medidor em questão, sendo mantidos os demais 

elementos, conforme apresentado na figura 2.17: 
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Figura 2.17. Arquitetura para integração do MCEEEnRM em SLMNA, com 
transcrição em listagem no papel ou digitação no Coletor de Dados. 

 

 Para o Módulo do Mostrador, foram observadas como interfaces homem-máquina, 

circuitos que utili zam LCD (Liquid Crystal Display) com dígitos de 7 segmentos e figuras 

especiais, tais como: ponto, unidades de medidas, etc. (ELSTER 1, 2005). Entretanto, para 

esse mesmo módulo, também foram observados medidores que utili zam contadores 

mecânicos ciclométricos (ELSTER 1, 2005). 

 

3) Elementos sobre a implementação da Leitura Automatizada do Medidor (LAM), relativas 
ao contexto do MCEEEnRM 

 

As formas de implementação da Leitura Automatizada do Medidor, no contexto do 

medidor em questão, permitem a integração desse tipo de equipamento tanto em sistemas de 

leitura de medidores parcialmente automatizados (SLMPA) quanto em sistemas de leitura 
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automática de medidores (SLAM), havendo para essas integrações diversificação de padrões e 

produtos, conforme citado na subseção 2.1.2.2 anterior. Também naquela subseção, é 

apresentada de forma circunstanciada a arquitetura de sistemas de leitura de medidores 

(figura 2.9) que servirá para a abordagem das formas de integração tratadas neste item. 

Devido a essas diversificações, de forma análoga ao que ocorreu com a arquitetura contida na 

subseção 2.1.2.2, as integrações em questão serão realizadas com elementos tipicamente 

observados nos sistemas de leitura de medidores pesquisados, entretanto os modelos de 

integração abordados neste item não são os únicos podendo ser encontrados outros em função 

da variedade de sistemas existentes no mercado. 

O medidor em questão permite a implementação da Leitura Automatizada do 

Medidor de duas formas distintas, conforme apresentado nos itens a seguir: 

 

3.1) Implementação da Leitura Automatizada do Medidor (LAM), por emissão de pulsos, 
relativa ao contexto do MCEEEnRM 

 

De forma análoga como ocorre para o tipo de medidor citado no item “2” , 

pertencente à subseção 2.1.2.4 anterior, o medidor em questão pode implementar a LAM por 

meio da emissão de pulsos eletrônicos, os quais irão corresponder às unidades da grandeza 

sob medição. Entretanto, neste caso, o Módulo do Circuito de Controle realiza a medição do 

consumo de energia elétrica conforme descrito no item “1” anterior, e em função dessa 

medição, gera os pulsos correspondentes às unidades consumidas, os quais são conduzidos 

para o Módulo da Interface de Emissão Pulsos, que irá adequá-los aos níveis de tensão 

adotados para a integração com os outros equipamentos que executarão a contagem e as 

demais operações relativas ao processo de implementação desse tipo de LAM (ELSTER 1, 

2005; LANDS+GYR, 2005; NERTEC, 2005).  
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Para essa implementação, o medidor em questão pode ser conectado ao mesmo 

Concentrador de Pulsos citado no item “2” , pertencente à subseção 2.1.2.4 anterior, sendo 

então integrado a Sistema de Leitura de Medidores Parcialmente Automatizado ou a Sistema 

de Leitura Automática de Medidores, conforme descrito anteriormente naquele item. 

 

3.2) Implementação da Leitura Automatizada do Medidor (LAM), por comunicação de dados, 
relativa ao contexto do MCEEEnRM 

 

Essa forma de implementação da LAM pode ocorrer tanto em sistemas de leitura de 

medidores parcialmente automatizados (SLMPA) quanto em sistemas de leitura automática de 

medidores (SLAM), sendo observados, no Nível de Entrada dos Dados de Leitura de 

Medidores, dois tipos de integrações conforme apresentado nos itens a seguir: 

 

3.2.1) Implementação da Leitura Automatizada do Medidor (LAM), por comunicação de 
dados, com integração de múltiplas unidades do MCEEEnRM no âmbito do imóvel 

 

Nessa forma de implementação, o Módulo do Circuito de Controle, após realizar a 

medição do consumo de energia elétrica (conforme descrito no item “1” anterior), armazena 

adequadamente os respectivos dados nos meios apropriados, para que esses possam ser 

transmitidos nos sistemas de comunicações, cujos elementos realizarão a transferência para o 

Coletor de Dados ou para o Sistema Computacional de Leitura de Medidores pertencente ao 

Sistema de Leitura Automática de Medidores. Essa transmissão ocorre utili zando-se a 

correspondente interface existente no Módulo de Interface de Comunicação, para a execução 

dos procedimentos relativos ao respectivo protocolo de comunicação de dados adotado para 

essa finalidade, cuja sistemática permite a integração de múltiplas unidades do medidor em 

questão, existentes no âmbito do imóvel, no Sistema de Leitura de Medidores Parcialmente 
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Automatizado ou no Sistema de Leitura Automática de Medidores, utili zado (BRAGA, 2001; 

ELSTER 1, 2005; LANDS+GYR, 2005; NERTEC, 2005; TEXAS INSTRUMENTS, 2005). 

Para abordar essa integração a arquitetura exposta na subseção 2.1.2.2 será 

modificada no Nível de Entrada dos Dados de Leitura dos Medidores, para o qual serão 

utili zadas unidades do medidor em questão, Rede Local para Concentração de Medidores, 

Concentradores de Dados, Centralizador de Dados e medidores de consumo de água e gás, 

conforme apresentado na figura 2.18:   
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Figura 2.18. Arquitetura para implementação da LAM, por comunicação de 
dados, com integração de múltiplas unidades do MCEEEnRM no âmbito do 
imóvel. 
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Nessa arquitetura, o Concentrador de Dados é um equipamento que reúne os dados 

de leitura dos medidores de consumo de energia elétrica sob sua concentração, 

armazenando-os, para transmiti-los ao Centralizador de Dados, que por sua vez os transmitirá 

para o Coletor de Dados ou para o Sistema Computacional de Leitura de Medidores 

pertencente ao Sistema de Leitura Automática de Medidores, de formas análogas às descritas 

anteriormente no item “2” , da subseção 2.1.2.4, exceto pelas seguintes diferenças em relação 

à arquitetura da figura 2.15, anterior: 

�
 Nesta arquitetura, a concentração de medidores é realizada pelo Concentrador de 

Dados e não pelo Concentrador de pulsos, sendo a interligação do primeiro com 

os respectivos medidores realizada por meio de uma rede de comunicações, 

denominada Rede de Local para Concentração de Medidores (para a qual são 

analogamente aplicáveis as referências de padrões citadas no item “1” , da 

subseção 2.1.2.2 anterior, exceto que neste caso não há as conexões com o 

Coletor de Dados e a rede de longa distância), que é utili zada para a transferência 

dos dados de leitura, entre esses medidores e o concentrador em questão. 

Entretanto, a transmissão de dados entre o Concentrador de Dados e o 

Centralizador de Dados, ocorre de forma análoga à transmissão de dados entre o 

Concentrador de Pulsos e o Centralizador de Dados, descrita no item “2” , da 

subseção 2.1.2.4, haja vista que nesse nível funcional os dados de leitura dos 

medidores são informações digitais, que circulam da mesma maneira, 

independentemente do tipo de medidor a tenha originado.  

�
 Nesta arquitetura, há medidores que podem ser conectados diretamente à Rede 

Local Utili zada para a Leitura de Medidores, sendo esses acessados diretamente 

pelo Centralizador de Dados, dispensando o uso de Concentrador de Dados, haja 

vista que o medidor pode realizar as medições e armazenar os respectivos dados 
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de leitura no Módulo de Memória Não Volátil, para quando necessário 

transmiti-los ao centralizador diretamente, utili zando a correspondente interface 

existente no Módulo de Interface de Comunicação, para a execução dos 

procedimentos relativos ao respectivo protocolo de comunicação de dados 

adotado para essa finalidade. 

O medidor de consumo de energia elétrica utili zado nessa arquitetura pode 

incorporar a função de concentrador de pulsos citada no item “2” , da subseção 2.1.2.4 

anterior, integrando medidores de consumo de água e gás, compatíveis com essa forma de 

Leitura Automatizada do Medidor, tanto em Sistema de Leitura de Medidores Parcialmente 

Automatizado quanto em Sistema de Leitura Automática de Medidores (NERTEC, 2005). 

Para essa função, os condutores elétricos pelos quais serão conduzidos os pulsos relativos às 

unidades consumidas, deverão ser conectados em entradas individuais e exclusivas para essa 

finalidade, existentes no Módulo Concentrador de Pulsos. Esse módulo irá adequar os sinais 

recebidos dos medidores para transmiti-los ao Módulo do Circuito de Controle, que realizará 

a conversão para dados correspondentes à leitura desses medidores, armazenando-os, para 

transmiti-los ao Concentrador de Dados, a partir do qual serão transmitidos para o 

Centralizador de Dados e desse para o Coletor de Dados ou para o Sistema Computacional de 

Leitura de Medidores pertencente ao Sistema de Leitura Automática de Medidores. De forma 

semelhante como ocorre para o Concentrador de Pulsos, nesse caso, a energia elétrica 

utili zada pelos circuitos dos medidores de consumo de energia elétrica não poderá ser 

interrompida, havendo a necessidade desses equipamentos utili zarem baterias internas ou 

serem ligados a sistemas ininterruptos de fornecimento de energia elétrica, haja vista que os 

consumos de água ou gás, podem ocorrer independentemente do fornecimento de energia 

elétrica (LAO INDÚSTRIA, 2005). 
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Em aplicações desses tipos de sistemas, conectada à Rede Local Utili zada para a 

Leitura de Medidores, podem existir outros tipos de equipamentos como computadores, 

outros tipos de medidores, outros tipos de concentradores (ex.: híbridos que possuem entradas 

para pulsos ou rede local, integrando medidores de consumo de energia elétrica, água e gás, 

com essas interfaces), os quais permitem a implementação de funções voltadas para 

condomínios. Esse tipo de aplicação é tipicamente observado em edifícios, onde os medidores 

podem ser fisicamente agrupados no âmbito do imóvel, sendo as distâncias limitadas pelas 

dimensões da edificação e do respectivo terreno. 

 

3.2.2) Implementação da Leitura Automatizada do Medidor (LAM), por comunicação de 
dados, com integração de única unidade do MCEEEnRM no âmbito do imóvel 

 

Nessa forma de implementação, o Módulo do Circuito de Controle, após realizar a 

medição do consumo de energia elétrica (conforme descrito no item “1” anterior), armazena 

adequadamente os respectivos dados nos meios apropriados para que esses possam ser 

transmitidos nos sistemas de comunicações cujos elementos realizarão a transferência para o 

Coletor de Dados ou para Sistema Computacional de Leitura de Medidores pertencente ao 

Sistema de Leitura Automática de Medidores. Essa transmissão ocorre utili zando-se a 

correspondente interface existente no Módulo de Interface de Comunicação, para a execução 

dos procedimentos relativos ao respectivo protocolo de comunicação de dados adotado para 

essa finalidade, cuja sistemática permite a integração de única unidade do medidor em 

questão, existente no âmbito do imóvel, no Sistema de Leitura de Medidores Parcialmente 

Automatizado ou no Sistema de Leitura Automática de Medidores, utili zado (ELSTER 1, 

2005; LANDS+GYR, 2005; NERTEC, 2005; TEXAS INSTRUMENTS, 2005). 

Para abordar essa integração a arquitetura exposta na subseção 2.1.2.2 será 

modificada no Nível de Entrada dos Dados de Leitura dos Medidores, para o qual será 
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utili zada uma unidade do medidor em questão e unidades de medidores de consumo de água e 

gás, conforme apresentado na figura 2.19: 
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Figura 2.19. Arquitetura para implementação da LAM, por comunicação de 
dados, com integração de única unidade do MCEEEnRM no âmbito do imóvel. 

 

Nessa arquitetura, o próprio MCEEEnRM transmite os dados de leitura para o 

Coletor de Dados ou para o Sistema Computacional de Leitura de Medidores pertencente ao 

Sistema de Leitura Automática de Medidores (SLAM), de forma análoga à descrita 

anteriormente no item “2” , da subseção 2.1.2.4, exceto que neste caso, no Nível de Entrada 

dos Dados de Leitura dos Medidores não há rede local, sendo o medidor em questão acessado 

diretamente pelo coletor de dados ou pelo sistema computacional, citados anteriormente.   

De forma análoga à citada no item “3.2.1” anterior, neste caso, o medidor de 

consumo de energia elétrica pode incorporar a função de concentrador de pulsos, integrando 

medidores de consumo de água e gás, compatíveis com essa forma de Leitura Automatizada 

do Medidor, em Sistema de Leitura de Medidores Parcialmente Automatizado ou Sistema de 

Leitura Automática de Medidores (NERTEC, 2005). Entretanto, também nesse caso de 

incorporação da função de concentrador de pulsos, a energia elétrica utili zada pelos circuitos 

do medidor de consumo de energia elétrica não poderá ser interrompida, havendo a 
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necessidade desse equipamento utili zar bateria interna ou ser ligado a sistema ininterrupto de 

fornecimento de energia elétrica. 

A aplicação desta forma de Leitura Automatizada do Medidor é tipicamente voltada 

para casas de moradia, onde o medidor é fisicamente instalado no âmbito do imóvel. 

 

 

2.2 ASPECTOS RELATIVOS À AUTOMAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA PERTINENTES AO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

 

2.2.1 Conjuntura organizacional referente às concessionárias 
 

 

No Brasil, a distribuição de energia elétrica está organizada no âmbito das 

concessionárias, as quais possuem departamentos destinados às atividades de construção, 

projeto, operação, comercialização e manutenção, sendo essas aplicadas a uma grande 

quantidade de segmentos afins. Para o exercício dessas atividades, tais departamentos 

dispõem de vários recursos, dentre os quais estão os diferentes sistemas computacionais.  

A partir dessa conjuntura, constitui-se a Automação da Distribuição, cuja atribuição 

reside na integração dos sistemas computacionais anteriormente citados, de forma a utili zarem 

dados comuns, porém mantendo sua independência. 

O grupo de sistemas computacionais pertencentes à Automação da Distribuição 

interage na empresa concessionária com outros grupos de sistemas computacionais, 

destacando-se o pertencente ao Sistema de Supervisão e Controle da Geração/Transmissão 

(SSC) e o pertencente ao Sistema da Corporação, sendo esses representados na figura 2.20 

(JARDINI, 1996). 
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Figura 2.20. Principais sistemas computacionais que interagem com o sistema 
formado pela Automação da Distribuição. 

 

Na sua formação, o Sistema da Automação da Distribuição é composto de pelo 

menos onze subsistemas principais, os quais são representados na figura 2.21 (JARDINI, 

1996). 
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Figura 2.21. Principais Subsistemas da Automação da Distribuição. 
 

No contexto dessa formação, os sistemas de informações relativos ao Subsistema 

Comercial estão basicamente direcionados para a emissão de faturas (contas) dos 

consumidores, sendo essas processadas periodicamente a partir dos dados de consumo 

registrados pelos respectivos medidores, cuja centralização é realizada pelo Subsistema de 

Leitura de Medidores, sendo esses dados dispostos para o Subsistema Comercial e para os 

demais subsistemas, que os utili zam para a realização de suas funções. Para alimentar o 
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Subsistema de Leitura de Medidores, são utili zados diferentes processos para a aquisição dos 

dados referentes às medições dos consumos, sendo que esses processos podem variar em 

função do nível de automatização dos sistemas de leitura de medidores utili zados, conforme 

abordado na subseção 2.1 anterior.  

Diante do exposto, é possível identificar a participação do Processo de Leitura Não 

Automatizada do Medidor (PLNAM) no contexto dos subsistemas que compõem a automação 

da distribuição de energia elétrica, sendo essa participação bastante significativa no que diz 

respeito à conjuntura brasileira, onde o processo em questão ocorre para a aquisição dos dados 

de consumo da grande maioria das unidades consumidoras, haja vista que essas são 

residenciais e possuidoras de medidores eletromecânicos, conforme citado na subseção 1.1, 

anterior. Em conjunturas como essa, destaca-se a influência do PLNAM para o contexto dos 

subsistemas que compõem a automação da distribuição de energia elétrica, com especial 

observância às relacionadas ao Subsistema Comercial, haja vista que esse depende da 

execução do processo em questão para a obtenção dos dados que irão decorrer na emissão das 

faturas, cujos valores compõem a receita da concessionária. 

 

 

2.2.2 Tipos de configurações para o ponto de entrega e a instalação do medidor 
 

 

Referente ao contexto brasileiro das unidades consumidoras, residenciais, observa-se 

a ocorrência de instalações de medidores nos âmbitos internos ou externos, aos limites dos 

respectivos imóveis nos quais se localizam as unidades consumidoras em questão 

(BANDEIRANTE ENERGIA S. A., 2005; CPFL, 2005). 

No caso de instalação do medidor no âmbito interno aos limites do respectivo 

imóvel, no qual se localiza a unidade consumidora, observa-se uma configuração na qual o 
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ponto de entrega está localizado anteriormente ao ponto de instalação do medidor, 

relativamente ao sentido que vai da rede de distribuição de energia elétrica para a unidade 

consumidora (ANEEL 1, 2000). A figura 2.22, apresentada a seguir, ilustra exemplo dessa 

configuração, o qual é referente à instalação do medidor em muro pertencente ao imóvel onde 

está localizada a unidade consumidora. Para as aplicações relativas a esse exemplo, podem 

ocorrer as utili zações de medidores eletromecânicos ou eletrônicos. 
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conectado à Rede de 
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Caixa para o Medidor 

Ponto de instalação do Medidor 

Muro 

Saída para a carga 

Caixa para o Aterramento 

Ponto de Entrega 

Âmbito da Via Pública Âmbito do Imóvel 

 

Figura 2.22. Exemplo de configuração com o ponto de entrega localizado 
anteriormente ao ponto de instalação do medidor. 

 

No caso de instalação do medidor no âmbito externo aos limites do respectivo 

imóvel, no qual se localiza a unidade consumidora, observa-se uma configuração na qual o 

ponto de entrega está localizado posteriormente ao ponto de instalação do medidor, 

relativamente ao sentido que vai da rede de distribuição de energia elétrica para a unidade 

consumidora (ANEEL 1, 2000). A figura 2.23, apresentada a seguir, ilustra exemplo dessa 

configuração, o qual é referente à instalação de medidor no poste da concessionária, na via 

pública. Para as aplicações relativas a esse exemplo, podem ocorrer as utili zações de 

medidores eletrônicos ou eletromecânicos, entretanto, no caso de medidores eletromecânicos 
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são observados o uso de caixas com lentes de aumento (CPFL, 2005), que permitem as 

operações de Leitura Visual do Medidor, com o “leiturista” posicionado no solo. 
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Figura 2.23. Exemplo de configuração com o ponto de entrega localizado 
posteriormente ao ponto de instalação do medidor. 

 

 

2.3 ESTUDO DE CASO SOBRE O PROCESSO DE LEITURA NÃO AUTOMATIZADA 
DO MEDIDOR 

 

 

Tendo em vista os objetivos deste trabalho e a relevância do Processo de Leitura Não 

Automatizada do Medidor (PLNAM) para o contexto dos subsistemas da automação da 

distribuição de energia elétrica, optou-se por realizar um estudo de caso sobre o processo em 

questão, para que esse seja utili zado como referência para o desenvolvimento do projeto 

conceitual do Sistema Automatizado para Leitura de Medidores Eletromecânicos (SALME), 

citado na subseção 1.1, anterior. A partir dessa opção, buscaram-se informações junto a 

concessionárias da Empresa Bandeirante de Energia S/A e, também, em sua correspondente 

página na Internet (BANDEIRANTE ENERGIA S. A., 2005), sendo o resultado de tal busca 



93 

 

apresentado a seguir, devendo-se levar em consideração que as informações obtidas junto a 

concessionárias são em caráter informal e dizem respeito a uma parte do Estado de São Paulo. 

De forma a suplementar ao estudo de caso apresentado a seguir, no que diz respeito à 

regulamentação das condições gerais de fornecimento de energia elétrica estabelecidas no 

Brasil, é apresentada no ANEXO A uma abordagem sobre as principais disposições 

relacionadas ao PLNAM em questão.    

No PLNAM referente ao caso estudado, as concessionárias implementam somente a 

Leitura Não Automatizada do Medidor (LNAM), com digitação no Coletor de Dados. Assim 

sendo, serão apresentados nos itens a seguir, tópicos referentes às operações de Leitura Visual 

do Medidor e de Digitação no Coletor de Dados, pertinentes a citada forma de implementação 

da leitura não automatizada. 

 

1) Procedimento para a inspeção do estado do centro de medição 
 

Neste procedimento, o funcionário deve verificar o estado geral do centro de 

medição para determinar se há irregularidades, as quais devem ser classificadas e registradas 

no Coletor de Dados, por meio de digitação de códigos definidos pela concessionária, sendo 

essas irregularidades apresentadas nas contas de energia elétrica, nos casos em que houver 

necessidade dessa forma de registro. No exercício dessa verificação, o funcionário é orientado 

a observar três pontos básicos: o poste, a(s) caixa(s) do(s) medidor(es) e o(s) respectivo(s) 

lacre(s). A tabela 2.1, apresenta códigos de irregularidades utili zados pelas concessionárias, 

referentes a este estudo de caso, com as respectivas descrições.  
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Tabela 2.1 - Tabela dos Códigos de Irregularidades. 
 

Código Descrição 

01 Mudança do nome do logradouro e/ou numeração do prédio 
02 Mudança da numeração interna do apto. ou casa de vila 
03 Medidor sem caixa ou tampa protetora 
04 Instalação classificada errada com tomada de leitura 
05 Medidor, caixa ou tampa sem selo 
06 Medidor com número diferente sem ser substituído 
07 Medidor com a constante errada 
09 Código de classe inadequado 
10 Normalização de irregularidade do mês anterior 
20 Existência de cão no local com possibili dade de leitura 
21 Medidor atravancado com possibili dade de leitura 
22 Falta de placa identificadora do apto. no quadro de medidores 
23 Porta da cabina ou caixa do medidor solta 
24 Quadro do medidor mal il uminado ou necessitando de limpeza 
25 Entrada da instalação em mau estado 
26 Cabina ou caixa do medidor em mau estado 
29 Fraude 
30 Quadro do medidor solto 
31 Relocação do medidor executada pelo consumidor 
32 Medidor em altura fora do normal 
33 Quadro do medidor rachado ou estragado 
34 Ramal aéreo com obstáculos (Edificações) 
36 Fornecimentos a terceiros 
  

41 Porta da caixa de medição sem possibili dade de abrir e sem visor 
42 Medidor obstruído, sem possibili dade de leitura 
42 Insetos na caixa do medidor 
44 Leitura impedida por cão solto 
45 Casa fechada 
46 Consumidor não permitiu acesso do leiturista ao medidor 
47 Medidor em local impróprio ou perigoso 
48 Quadro do medidor mal il uminado necessitando de limpeza 
49 Casa vazia 
50 Leitura não apresentada - Rural – Autoleitura 
51 Leitura efetuada não considerada – Autoleitura 
61 Medidor avariado ou defeituoso 
62 Insetos dentro ou envolvendo o medidor 
64 Rua alagada 
65 Medidor com número diferente devido à substituição 
66 Instalação ligada direta, sem medidor 
67 Inversão de medidores entre instalações 
71 Prédio incendiado ou demolido 
72 Prédio interditado 
73 Medidor não encontrado 
75 Instalação classificada errada sem tomada de leitura 
 

Na tabela anterior, as descontinuidades numéricas são originárias da própria 

concessionária, sendo determinados dois intervalos para a classificação dos tipos de 
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irregularidades. Os códigos entre 1 e 36 recebem a classificação de Códigos de 

Irregularidades com Leitura e os códigos entre 41 e 75 recebem a classificação de Códigos de 

Irregularidades sem Leitura. 

Para utili zação no desenvolvimento do Sistema Automatizado para Leitura de 

Medidores Eletromecânicos (SALME), será definido um campo para representação dessas 

irregularidades, conforme apresentado a seguir: 

�
 Campo 1: 

�  Denominação - Irregularidade  

�  Descrição - Este campo representa os códigos de irregularidades 

utili zados pelas concessionárias para classificar as situações 

envolvidas com a leitura dos medidores de consumo de energia 

elétrica, residenciais (o código 00 indica que não há irregularidades).  

�  Tamanho/tipo - 2 caracteres / numéricos  

�  Formato - XX, no qual:  

XX...Números inteiros entre 00 e 99.  

Ainda no contexto de inspeção do centro de medição, o funcionário deverá observar 

três estampas no medidor: inscrições relativas ao número de série, número do medidor e a 

constante de multiplicação. A primeira representa o número de série de fabricação do 

medidor. A segunda representa um número de controle atribuído pela concessionária, sendo 

esse apresentado nas contas de energia elétrica no espaço intitulado “Medidor” . A terceira é 

uma estampa que normalmente vem apresentada na parte frontal do medidor, em sua lente ou 

painel, e representa a constante de multiplicação da escala do equipamento (K), descrita no 

item “1.2” , pertencente à subseção 2.1.2.1 anterior. Quando o valor dessa constante é igual a 1 

(um), dispensa-se o uso da estampa no medidor, entretanto independentemente do valor 
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utili zado, a constante em questão é sempre apresentada nas contas de energia elétrica, no 

espaço intitulado “Constante Multiplicação”. 

Para utili zação no desenvolvimento do SALME, serão definidos campos para 

representação das estampas relativas ao número de série, número do medidor e constante de 

multiplicação, conforme apresentado a seguir: 

�
 Campo 2 

�  Denominação - Número de Série 

�  Descrição - Este campo representa o número de série do medidor o 

qual vem estampado no seu painel frontal. 

�  Tamanho/tipo - 7 caracteres / numéricos  

�  Formato - XXXXXXX , no qual:  

XXXXXXX ...Números inteiros entre 0000000 e 9999999. 

�
 Campo 3: 

�  Denominação - Número do Medidor  

�  Descrição - Este campo representa o número do medidor atribuído 

pela concessionária, o qual vem estampado no painel frontal do 

equipamento. 

�  Tamanho/tipo - 7 caracteres / numéricos  

�  Formato - XXXXXXX , no qual:  

XXXXXXX ...Números inteiros entre 0000000 e 9999999. 

�
 Campo 4: 

�  Denominação - Constante  

�  Descrição - Este campo representa a constante de multiplicação do 

medidor (K), a qual normalmente vem estampada na sua lente ou 

painel frontal. 



97 

 

�  Tamanho/tipo - 4 caracteres / numéricos  

�  Formato - XXXX , no qual:  

XXXX ...Números inteiros entre 0000 e 9999. 

 

2) Roteiro de leitura e a operação de Leitura Visual do Medidor 
 

A sistemática de leitura divide e organiza os medidores a serem lidos, por meio da 

elaboração de roteiros de leitura. Tais roteiros agrupam os medidores segundo uma 

sistemática que requeira o menor esforço físico do funcionário, aliado a sua maior segurança. 

Assim sendo, na rota de leitura, são selecionados medidores vizinhos e geograficamente 

seqüenciais no sentido do percurso a ser cumprido, sendo definidas trajetórias que contornem 

os quarteirões na mesma calçada, buscando o mínimo de cruzamentos de ruas, avenidas e 

logradouros.  

O roteiro de medição discrimina cada consumidor, sendo sua estrutura apresentada 

nas contas de energia elétrica, no espaço intitulado “Roteiro de Leitura” o qual possui um 

código com quatro campos denominados: Lote, Local, Livro e Instalação. O Lote, define um 

conjunto de medidores, a partir da sistemática de divisão e organização citada anteriormente. 

O Local, faz referência a uma cidade ou à parte de uma cidade. O Livro, é uma subdivisão do 

lote, sendo utili zado para designar as regionais e combinar as leituras. A Instalação, está 

associada à propriedade onde está instalado o medidor, apontando o endereço do consumidor, 

acompanhado de um complemento sobre o imóvel, discriminando-o em tipos como: casa, 

vila, prédio, apartamento, bloco, etc. . 

Em suas atividades diárias, os funcionários vão para as respectivas agências, onde 

recebem os Coletores de Dados, com os roteiros a serem cumpridos durante o dia de trabalho. 

Além dos dados do roteiro de leitura, são incluídos dados adicionais relativos aos 

consumidores, sendo: a irregularidade anterior, o intervalo mais provável para o consumo, o 
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número do medidor, a constante de multiplicação do medidor (K), a classe da unidade 

consumidora (residencial, comercial, industrial ou rural) e os valores mínimos mensais de 

consumos aplicáveis aos faturamentos (ANEEL 1, 2000). 

No exercício de cumprir os roteiros de leituras, os funcionários podem encontrar 

medidores instalados no interior de imóveis, em locais que impossibili tem sua visualização 

para leitura. Neste caso, o funcionário deverá solicitar ao ocupante do imóvel que permita seu 

acesso ao medidor. Caso não haja ocupante no imóvel ou o acesso seja negado, o funcionário 

poderá lançar mão dos códigos de irregularidade 45 ou 46 apresentados na tabela 2.1, anterior, 

registrando a ocorrência para posteriores providências (ANEEL 1, 2000).  

Uma vez acessado o medidor, o funcionário poderá então efetuar a operação de 

Leitura Visual do Medidor, registrando o valor obtido por meio da digitação no Coletor de 

Dados, sendo essa operação realizada conforme indicado nos itens “1.1.1” (para medidores 

com registradores ciclométricos) ou “1.1.2” (para medidores com registradores de ponteiros), 

e “1.3” , pertencentes à subseção 2.1.2.4, anterior. Após a realização desse registro, se o valor 

digitado estiver fora do intervalo mais provável para o consumo, o Coletor de Dados irá emitir 

um aviso (normalmente sonoro) de advertência, alertando o funcionário sobre a possibili dade 

de discrepância, permitindo a correção caso seja constatado um erro de leitura ou a 

confirmação dos dados considerados atípicos. 

Para utili zação no desenvolvimento do Sistema Automatizado para Leitura de 

Medidores Eletromecânicos (SALME), serão definidos campos para representação das 

variáveis referentes ao roteiro de leitura e a operação de Leitura Visual do Medidor, conforme 

apresentado a seguir: 

�
 Campo 5: 

�  Denominação - Lote  



99 

 

  Descrição - Este campo representa um determinado lote de 

medidores. 

  Tamanho/tipo - 2 caracteres / numéricos  

  Formato - XX, no qual:  

XX...Números inteiros entre 00 e 99. 

!
 Campo 6: 

  Denominação - Local  

  Descrição - Este campo é utili zado para representar uma cidade ou 

parte de uma cidade. 

  Tamanho/tipo - 3 caracteres / numéricos  

  Formato - XXX , no qual:  

XXX ...Números inteiros entre 000 e 999. 

!
 Campo 7: 

  Denominação - Livro  

  Descrição - Este campo é auxili ar ao Lote, representando uma 

subdivisão daquele, na qual são designadas as regionais e 

combinadas as leituras. 

  Tamanho/tipo - 5 caracteres / numéricos  

  Formato - XYYY Z, no qual:  

X...Regionais - Números inteiros entre 0 e 9; 

YYY ...Discriminadores - Números inteiros entre 000 e 999. 

Z...Combinação para leitura - Números inteiros entre 0 e 9. 

!
 Campo 8: 

  Denominação - Instalação  
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"  Descrição - Este campo representa a instalação, apontando o 

endereço do consumidor e caracterizando a edificação por meio  do 

complemento. Seus três primeiros dígitos, da esquerda para a direita, 

também servem para orientação da posição do funcionário com 

relação à rota dos consumidores sob leitura. Seus dois últimos dígitos 

representam o complemento (casa, vila, bloco, etc.).  

"  Tamanho/tipo - 5 caracteres / numéricos  

"  Formato - XXXYY , no qual:  

XXX ...Discriminador - Números inteiros entre 000 e 999. 

YY...Complemento - Números inteiros entre 00 e 99. 

#
 Campo 9: 

"  Denominação - Irregularidade anterior  

"  Descrição - Este campo representa o código de irregularidade 

utili zado pelo funcionário para classificar a situação ocorrida na 

leitura do medidor de consumo de energia elétrica, no período 

anterior (tabela 2.3).  

"  Tamanho/tipo - 2 caracteres / numéricos  

"  Formato - XX, no qual:  

XX...Números inteiros entre 00 e 99.  

#
 Campo 10: 

"  Denominação – Intervalo: Valor Mínimo  

"  Descrição - Este campo representa o valor mínimo, do intervalo mais 

provável para o consumo, traduzido em números compatíveis com a 

escala do registrador do medidor. 

"  Tamanho/tipo - 5 caracteres / numéricos  
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$  Formato - XXXXX , no qual:  

XXXXX ....Números inteiros entre 00000 e 99999. 

%
 Campo 11: 

$  Denominação – Intervalo: Valor Máximo  

$  Descrição - Este campo representa o valor máximo, do intervalo mais 

provável para o consumo, traduzido em números compatíveis com a 

escala do registrador do medidor. 

$  Tamanho/tipo - 5 caracteres / numéricos  

$  Formato - XXXXX , no qual:  

XXXXX ...Números inteiros entre 00000 e 99999. 

%
 Campo 12: 

$  Denominação - Classe  

$  Descrição - Este campo representa a classe da unidade consumidora 

(ANEEL 1, 2000), atribuída pela Concessionária de acordo com a 

atividade exercida pelo consumidor (Residencial, Comercial, 

Industrial ou Rural). 

$  Tamanho/tipo - 1 caractere / numérico  

$  Formato - X, no qual:  

X...Números inteiros entre 0 e 9. 

%
 Campo 13: 

$  Denominação - Faturamento-Mínimo  

$  Descrição - Este campo representa o código associado aos valores 

mínimos mensais aplicáveis aos faturamentos (ANEEL 1, 2000), 

sendo: 1) 30 kWh para Monofásico e bifásico a dois fios, 2) 50 kWh 

para Bifásico a três fios e 3) 100 kWh para Trifásico. 
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&  Tamanho/tipo - 1 caractere / numérico  

&  Formato - X, no qual:  

X...Números inteiros entre 1 e 3. 

'
 Campo 14: 

&  Denominação - Endereço 

&  Descrição - Este campo representa o endereço da unidade 

consumidora. 

&  Tamanho/tipo - 20 caracteres / alfanuméricos  

&  Formato - X ... X, no qual:  

X ... X...Caracteres alfanuméricos. 

'
 Campo 15: 

&  Denominação - Leitura  

&  Descrição - Este campo representa o valor numérico apresentado pelo 

registrador do medidor no momento da leitura. 

&  Tamanho/tipo - 5 caracteres / numéricos  

&  Formato - XXXXX , no qual:  

XXXXX ...Números inteiros entre 00000 e 99999. 
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3 PROJETO CONCEITUAL DO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LEITURA DE 
MEDIDORES ELET ROMECÂNICOS 

 

 

3.1 ARQUITETURA DO SALME 
 

 

Conforme descrito na primeira seção, este trabalho aborda a leitura automatizada dos 

medidores de consumo de energia elétrica eletromecânicos, residenciais, com transdutores por 

indução acoplados a registradores mecânicos ciclométricos, sendo nessa abordagem inclusas 

propostas de conceitos que visam contribuir para a solução de problemas pertinentes à 

utili zação dos medidores de consumo de energia elétrica, eletromecânicos, residenciais 

(MCEEEmR), os quais são referentes à leitura e ao combate à fraude. Ainda naquela seção, 

descreve-se que a abordagem em questão será realizada por meio do desenvolvimento do 

projeto conceitual de um sistema intitulado: Sistema Automatizado para Leitura de Medidores 

Eletromecânicos (SALME). 

Diante do exposto, a partir das diretrizes propostas na subseção 1.1 e dos objetivos 

apresentados na subseção 1.2, desenvolveu-se uma arquitetura para o SALME, a qual é 

ilustrada na figura 3.1: 
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Figura 3.1. Arquitetura do SALME. 
 

Na figura 3.1, é possível observar como estão organizados os três tipos de 

equipamentos que compõem o SALME, sendo esses: o Terminal de Consulta (TRMC), o 

Medidor Modular de Consumo de Energia Elétrica (MMCE) e o Coletor de Dados (COLD). 

O desenvolvimento do projeto conceitual desses equipamentos, e de outros elementos 

pertencentes ao SALME, é abordado nas demais subseções dessa seção, entretanto, para 

apresentar aspectos funcionais, operacionais e de integração de sistemas sobre os citados 
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equipamentos, é realizada, a seguir, descrição sucinta sobre esses, sendo nessa descrição 

também abordadas características da arquitetura em questão. 

 

1) Terminal de Consulta (TRMC) 
 

Na concepção de arquitetura do SALME, o medidor de consumo de energia elétrica 

foi separado em duas unidades, das quais uma é destinada para a medição do consumo e a 

outra para a visualização dos dados referentes à leitura do medidor, sendo essas unidades 

interligadas por meio de rede de comunicação de dados. Dessas duas unidades, o Terminal de 

Consulta (TRMC) é aquela destinada à visualização dos dados referentes à leitura do medidor, 

exercendo a função de interface homem-máquina para essa finalidade (analogamente às 

funções das respectivas interfaces existentes nos medidores eletromecânicos citados na seção 

2), necessária para as respectivas aplicações nas unidades consumidoras (ex.: monitoração da 

medição por parte do consumidor). A outra unidade, destinada à medição, é denominada 

Medidor Modular de Consumo de Energia Elétrica (MMCE), sendo sua descrição, sucinta, 

realizada no item “2” a seguir. 

Os dados apresentados pelo TRMC são oriundos da leitura eletrônica do registrador 

mecânico ciclométrico existente no MMCE, sendo que esse último realiza a leitura eletrônica 

em questão e envia os respectivos dados para o primeiro. Essa transferência de dados é 

realizada por meio da utili zação dos procedimentos do Protocolo de Comunicação entre o 

Terminal e o Medidor, cujo meio de comunicação são condutores elétricos, sendo adotado 

para a camada física o padrão EIA-485. Além dessa transferência de dados, o fato de se 

utili zar uma rede de comunicação para interligação entre o TRMC e o MMCE abre 

possibili dades para integração de medidores de consumo de água e gás ao SALME, conforme 

exposto no item “2” a seguir. No que se refere ao meio de comunicação em questão, essa 

possibili dade de integração se deve ao padrão adotado para a camada física da rede, que 
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permite a interligação de equipamentos por meio de interface conectada a um barramento em 

comum, sendo possível enviar os dados referentes às leituras dos medidores de consumo de 

água e gás para o MMCE, prevendo-se a respectiva transferência no Protocolo de 

Comunicação entre o Terminal e o Medidor. Nessa aplicação, a partir do MMCE, os dados 

referentes às leituras dos medidores de consumo de água e gás poderão ser transferidos para 

os correspondentes sistemas de leitura de medidores, utili zando-se os meios de comunicação 

existentes no próprio MMCE para implementação do protocolo de comunicação, cujo padrão 

permita a integração com esses sistemas, conforme exposto no item “2” a seguir. 

Quanto ao fornecimento de energia elétrica para o TRMC, essa poderá ser obtida a 

partir da rede elétrica existente nas instalações da unidade consumidora ou então a partir do 

MMCE. Na primeira hipótese, o consumo do TRMC será acrescido ao da carga sob medição. 

Na segunda hipótese, o consumo do TRMC poderá, ou não, ser acrescido ao da carga sob 

medição, dependendo do ponto de conexão para fornecimento da energia elétrica que irá 

suprir os circuitos eletrônicos do MMCE. Se, no sentido que vai da rede de distribuição de 

energia elétrica para a unidade consumidora, esse ponto de conexão anteceder o circuito do 

próprio MMCE, que realiza a medição do consumo da carga (bobinas de tensão e corrente, do 

transdutor por indução), o consumo do TRMC não será acrescido ao da carga. Se, no citado 

sentido, o ponto de conexão em questão estiver entre o circuito do MMCE, que realiza 

medição do consumo da carga e o circuito da própria carga, o consumo do TRMC será 

acrescido ao da carga. Na hipótese da energia elétrica utili zada pelo TRMC ser fornecida pelo 

MMCE, para as interligações elétricas entre esses equipamentos deverá ser prevista a 

utili zação de circuito que possua condutores específicos para esse fornecimento de energia, 

adicionalmente aos demais condutores necessários para a comunicação de dados citada 

anteriormente. 
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2) Medidor Modular de Consumo de Energia Elétrica (MMCE) 
 

Conforme citado no item “1” anterior, na concepção de arquitetura do Sistema 

Automatizado para Leitura de Medidores Eletromecânicos (SALME), o medidor de consumo 

de energia elétrica foi separado em duas unidades, das quais uma é destinada para a medição 

do consumo e a outra para a visualização dos dados referentes à leitura do medidor, sendo que 

a primeira é o Medidor Modular de Consumo de Energia Elétrica (MMCE). 

Do ponto de vista operacional, o MMCE além de realizar a medição do consumo de 

energia elétrica, também pode acumular a função de concentrador de dados, sendo ponto de 

integração do SALME com os sistemas de leitura de medidores parcialmente automatizados 

(SLMPA) ou com os sistemas de leitura automática de medidores (SLAM), ou seja, um 

determinado MMCE poderá concentrar os dados referentes à leitura de outros MMCE, 

juntando-os aos seus próprios dados de leitura, para transmiti-los ao coletor de dados ou ao 

Sistema Computacional para Centralização dos Dados de Leitura de Medidores (SCCDLM), 

pertencente ao SLAM. Referente a esse contexto, cabe explicitar que os dados armazenados 

nos coletores de dados deverão ser posteriormente transferidos para o Sistema Computacional 

para Centralização dos Dados de Leitura de Medidores pertencente ao SLMPA. 

Pertinente a essa função de concentrador de dados, os MMCE deverão ser agrupados 

em conjuntos com até oito unidades (limite adotado para as finalidades de desenvolvimento 

do SALME), sendo cada conjunto instalado no âmbito da via pública, dentro de uma caixa 

fixada em poste da concessionária. Em cada conjunto, somente um MMCE acumulará a 

função de concentrador dados, permitindo que a respectiva aquisição de dados seja realizada a 

partir de um só ponto, localizado fora do âmbito dos imóveis sob medição, de forma a evitar 

as situações de impedimento à leitura cujos acessos aos medidores dependem de permissão 

dos consumidores, conforme exposto na subseção 1.1 anterior. Para esses conjuntos, no 
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âmbito de cada caixa onde estão instalados os medidores, os MMCE serão interligados em 

rede local para as transferências de dados, as quais serão realizadas sob o Protocolo de 

Comunicação entre Medidores, utili zando-se como meio de comunicação condutores 

elétricos, sendo adotado para a camada física o padrão EIA-485. Essa rede local possuirá 

hierarquia do tipo mestre e escravo, sendo um MMCE configurado para ser o mestre e os 

demais configurados para serem escravos. O MMCE configurado para ser o mestre da rede é 

aquele que exercerá a função de concentrador de dados, dispondo de interfaces para realizar 

as comunicações com o Coletor de Dados (COLD) ou com o Sistema Computacional para 

Centralização dos Dados de Leitura de Medidores  pertencente ao SLAM. 

As comunicações do MMCE com o COLD serão realizadas utili zando-se a radiação 

infravermelha como meio de comunicação sem fio, sob os procedimentos do Protocolo de 

Comunicação entre o Medidor e o Coletor. Por outro lado, a transferência de dados do COLD 

para o Sistema de Leitura de Medidores Parcialmente Automatizado deverá ser realizada 

implementando-se no COLD o protocolo de comunicação adotado pelo respectivo Sistema 

Computacional para Centralização dos Dados de Leitura de Medidores, devendo o COLD 

possuir interface de comunicação que permita a transferência em questão.  

Para as comunicações com o Sistema Computacional para Centralização dos Dados 

de Leitura de Medidores (SCCDLM) pertencente ao Sistema de Leitura Automática de 

Medidores, o MMCE dispõe de interface EIA-232 que poderá ser utili zada para a conexão 

com outros equipamentos de comunicação (ex.: modem para telefonia celular), os quais sejam 

compatíveis com o padrão adotado por esse sistema de leitura de medidores, sendo utili zados 

os procedimentos estabelecidos pelo Protocolo de Comunicação entre o Medidor e o Coletor 

(cujo padrão referente à camada física deverá ser substituído pelo EIA-232), para a respectiva 

transferência de dados. Para as situações de integração de sistemas nas quais se deseja manter 

o protocolo de comunicação do SCCDLM, há a possibili dade de se conectar na citada 
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interface EIA-232 um equipamento de tradução de protocolo, que permita realizar as 

comunicações em questão, mantendo-se os distintos protocolos envolvidos nessa interligação. 

Ainda referente a essas situações, há a possibili dade de modificação no software do MMCE, 

de forma que esse implemente o protocolo de comunicação desejado. 

As comunicações do COLD com os sistemas computacionais para centralização dos 

dados de leitura de medidores (SCCDLM) referentes aos sistemas de leitura de medidores 

parcialmente automatizados (SLMPA), e as comunicações do MMCE com os sistemas 

computacionais para centralização dos dados de leitura de medidores (SCCDLM) referentes 

aos sistemas de leitura automática de medidores (SLAM), ficarão fora do escopo deste 

trabalho, pois, nesta abordagem, a automatização da leitura dos medidores eletromecânicos 

tem uma conotação voltada à integração de sistemas, na qual o SALME possibili tará aos 

citados sistemas de leitura de medidores, a aquisição dos dados referentes às medições dos 

consumos, de forma automatizada, por meio dos padrões de comunicação pertencentes ao 

próprio SALME, sendo da competência dos citados sistemas de leitura de medidores, a 

transferência de dados para os respectivos SCCDLM. 

Referente ao agrupamento dos MMCE descrito anteriormente, pode-se observar por 

meio da figura 3.1, que na arquitetura do SALME é estabelecido um modelo de aplicação no 

qual há uma definição específica quanto aos âmbitos de instalação dos MMCE e dos TRMC, 

ou seja, enquanto cada conjunto de MMCE é instalado no âmbito da via pública, dentro de 

caixa fixada em poste da concessionária, os respectivos TRMC são instalados nos âmbitos dos 

imóveis correspondentes às unidades consumidoras sob medição. Esse modelo de aplicação 

existente na concepção de arquitetura do SALME é voltado para o combate à fraude, não 

sendo observada a sua ocorrência na literatura pesquisada. 

O modelo de aplicação em questão explora o conceito de separação do medidor em 

duas unidades, permitindo que a unidade destinada à medição do consumo de energia elétrica 
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seja instalada na via pública, em poste da concessionária (fora do âmbito do imóvel referente 

à unidade consumidora), contribuindo para inibir a instalação e utili zação de circuitos não 

autorizados (ex.: circuitos de desvio, “bypass” ), que impeçam ou interfiram na realização da 

medição dos corretos valores do consumo de energia elétrica a serem utili zados para a 

cobrança desse insumo. Assim sendo, enquanto a instalação do MMCE em poste da 

concessionária dificulta a implementação e a utili zação de circuitos não autorizados que 

possam causar fraude na medição do consumo de energia elétrica, a instalação do TRMC no 

âmbito do imóvel (correspondente à unidade consumidora) permite atender as funções 

atribuídas às interfaces homem-máquina existentes nos medidores eletromecânicos, 

necessárias para as respectivas aplicações. 

Devido a sua concepção, o MMCE poderá operar sem o TRMC e ser instalado no 

âmbito da via pública, em poste da concessionária, dentro da caixa que pode conter até oito de 

suas unidades, de forma análoga a descrita anteriormente. Essa configuração operacional (sem 

a instalação do TRMC, porém mantendo-se a função de concentração de dados) permitirá que 

os MMCE sejam utili zados para monitoração de unidades consumidoras sob suspeita de 

fraude, as quais possuam medidor instalado no âmbito do imóvel. Nessa aplicação, o ramal de 

entrada que está conectado à rede de distribuição de energia elétrica deverá ser primeiramente 

conectado a um determinado MMCE, para que a partir desse equipamento sejam conectados 

os condutores destinados à respectiva unidade consumidora sob suspeita, de forma que os 

valores de consumo medidos pelo MMCE possam ser comparados com os valores medidos 

pelo medidor alocado na unidade consumidora em questão, sendo verificadas as 

possibili dades de distorções que possam servir como indicativo de fraude.  

Pertinente ao ponto de vista operacional, porém diferente da abordagem realizada 

anteriormente, o MMCE poderá ser configurado para funcionar em modo autônomo, de 

maneira que o conjunto formado pelo próprio MMCE e o TRMC opere como um medidor 
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independente, cuja instalação não está vinculada com aquela anterior, na qual se prevê a caixa 

com até oito MMCE, ficando o conjunto em questão desvinculado da rede local cujas 

comunicações estão sob o Protocolo de Comunicação entre Medidores. Essa concepção de 

operação é voltada para as aplicações nas quais o medidor é instalado no âmbito do imóvel, 

referente à entidade consumidora, sendo que nesse caso há a flexibili dade de se instalar o 

TRMC separadamente do MMCE, possibili tando que a unidade dedicada à visualização dos 

dados referentes à leitura do medidor seja instalada em local distinto da unidade dedicada à 

medição do consumo de energia elétrica. Embora não permita o combate à fraude conforme 

exposto na abordagem anterior, essa concepção de operação possibili tará a implementação da 

Leitura Automatizada do Medidor, com integração do conjunto em questão (TRMC, MMCE) 

aos sistemas de leitura de medidores parcialmente automatizados (SLMPA) e aos sistemas de 

leitura automática de medidores (SLAM), utili zando-se, de forma análoga, os meios de 

comunicação descritos na abordagem anterior, exceto que nesse caso não há a rede local 

referente ao Protocolo de Comunicação entre Medidores.  

Nessa concepção de medidor independente, para integração com os SLMPA, o 

MMCE deverá ser instalado em local cuja visada permita a aquisição dos dados de consumo 

com a utili zação do Coletor de Dados (COLD), operado do lado externo ao imóvel 

correspondente à unidade consumidora, sendo a transferência de dados entre esses 

equipamentos, realizada sob o Protocolo de Comunicação entre o Medidor e o Coletor, 

utili zando-se a radiação infravermelha como meio de comunicação sem fio. Esse modelo de 

aplicação permite evitar as situações de impedimento à leitura cujos acessos aos medidores 

dependem de permissão dos consumidores, conforme exposto na subseção 1.1 anterior. Ainda 

para essa concepção de medidor independente, para a integração com os SLAM, o MMCE 

deve ser instalado em local que permita a interligação com o Sistema Computacional para 

Centralização de Dados de Leitura de Medidores pertencente ao SLAM, sendo utili zados para 
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essa interligação os equipamentos, o meio de comunicação e o correspondente protocolo, 

adotados para essa finalidade, de forma análoga a descrita na abordagem anterior. 

Sobre o aspecto construtivo, o MMCE possui um conceito de arquitetura modular, 

fundamentada nos medidores de consumo de energia elétrica eletromecânicos, que possuem 

transdutor por indução acoplado a registrador mecânico ciclométrico. Os módulos dessa 

arquitetura são resultantes de uma composição do citado tipo de medidor eletromecânico com 

outros elementos de hardware e software, os quais permitem explorar conceitos da 

implementação da Leitura Automatizada do Medidor (LAM) e das demais funções atribuídas 

ao MMCE, expostas neste trabalho.  

Essa arquitetura é voltada para o aproveitamento dos medidores eletromecânicos em 

questão, sendo o conceito de implementação da LAM fundamentado na leitura eletrônica do 

registrador mecânico ciclométrico. Esse conceito de implementação da LAM permite que o 

transdutor por indução seja utili zado integralmente como um módulo preexistente, pronto 

para integração, sendo o registrador mecânico ciclométrico modificado no sentido de 

acrescentar hardware, que possibili te a realização da leitura eletrônica dos cili ndros 

graduados, de forma a identificar quais setores desses cili ndros estão expostos à janela de 

leitura no momento da realização da leitura em questão, sendo definido o valor de leitura em 

conformidade com os requisitos de interpretação empregados para a leitura em questão, os 

quais são expostos no item “1.1.1” , pertencente à subseção 2.1.4, anterior. Como propostas 

conceituais voltadas para implementação desse hardware, serão exploradas as seguintes 

abordagens: 

(
 Conversão optoeletrônica analógica, utili zando fotodiodo (TEXAS 

INSTRUMENTS, 2005), para detecção de tons de cinza. 
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)
 Aquisição e processamento de imagens, utili zando sensores arranjados 

linearmente, Linear Sensor Array (TAOS, 2001), dedicados ao reconhecimento 

de padrões em código de barras. 

)
 Conversão optoeletrônica digital, utili zando chaves ópticas (TEMIC, 1997). 

Do ponto de vista sistêmico, independentemente da abordagem, os respectivos 

hardwares deverão permitir a integração com circuito eletrônico controlado por 

microprocessador, cuja memória ROM é destinada a armazenar o software que permitirá 

implementar as funções atribuídas ao MMCE. 

O conceito de arquitetura modular desenvolvido para o MMCE é caracterizado por 

permitir que a mesma arquitetura possa ser configurada para realizar diferentes tipos 

medições, por meio da troca do transdutor e do software de controle, limitando as 

modificações em módulos específicos sem interferir nos demais. Essa característica se deve, 

fundamentalmente, ao conceito de implementação da Leitura Automatizada do Medidor 

(LAM) utili zado para o MMCE, que pode ser estendido para os diversos tipos de medidores 

eletromecânicos que utili zam transdutor por indução acoplado a registrador mecânico 

ciclométrico, agregando as respectivas aplicações desses medidores ao SALME (ex.: leitura 

automatizada em circuitos monofásicos, bifásicos e trifásicos). Tendo em vista que há 

medidores eletromecânicos semelhantes, que utili zam transdutor por indução acoplado a 

registrador mecânico com ponteiros, esse conceito de implementação da LAM também 

poderá ser estendido para esses medidores, se forem desenvolvidos registradores mecânicos 

ciclométricos que possam substituir os de ponteiros. 

Em uma concepção mais ampliada e generalizada, o conceito de implementação da 

LAM utili zado para o MMCE poderá ser estendido, de forma análoga, para os demais 

medidores que utili zam registradores mecânicos semelhantes aos citados neste trabalho, 

incluindo-se aqueles destinados às medições do consumo de água ou gás, fazendo com que a 



114 

 

estrutura em módulos permita a aplicação da mesma arquitetura a diferentes processos de 

medição, por meio da utili zação de medidores semelhantes que podem ser integrados por 

comunicação de dados. Para fins de nomenclatura a ser empregada neste trabalho, no âmbito 

do Sistema Automatizado para Leitura de Medidores Eletromecânicos (SALME), os 

medidores de consumo de água e gás, que utili zarem o citado conceito de implementação da 

LAM, serão respectivamente denominados de: Medidor Modular de Consumo de Água 

(MMCA) e Medidor Modular de Consumo de Gás (MMCG). 

Conforme citado no item “1” anterior, e dentro da função de concentrador de dados 

abordada anteriormente, o MMCE abre possibili dades para integração de medidores de 

consumo de água e gás ao SALME, por meio da utili zação da rede de comunicações que o 

interliga ao TRMC. Assim sendo, a concepção mais ampliada e generalizada, citada 

anteriormente, poderá ser abordada numa arquitetura estendida do SALME, na qual o MMCA 

e o MMCG poderão utili zar a mesma rede de comunicações pela qual serão enviados os dados 

para o TRMC, permitindo a aquisição dos dados de consumo desses insumos por meio do 

MMCE, que poderá concentrá-los para transmiti-los aos respectivos coletores de dados ou aos 

respectivos sistemas computacionais para centralização de dados de leitura de medidores 

pertencentes aos SLAM. Esse conceito é ilustrado na figura 3.2, que contém arquitetura 

estendida do SALME, correspondente à aplicação em questão, na qual a implementação da 

leitura automatizada dos três tipos de medidores de consumo (energia elétrica, água e gás) é 

realizada por meio da leitura eletrônica dos registradores mecânicos cicloméricos, sendo os 

equipamentos de medição interligados pelos meios de comunicação abordados anteriormente, 

de forma a permitir a aquisição dos dados de consumo referentes às leituras desses medidores 

(MMCE, MMCA e MMCG). 
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Figura 3.2. Arquitetura estendida do SALME. 
 

Nessa arquitetura estendida do SALME, o TRMC deverá implementar as funções de 

interface homem-máquina, pertinentes ao MMCA e ao MMCG, permitindo que a leitura 

visual dos valores de consumo registrados por esses medidores seja realizada de forma 

análoga a do MMCE, ou seja, o TRMC deverá exercer a função de interface homem-máquina 
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analogamente às funções das respectivas interfaces existentes nos medidores de consumo de 

água e gás que possuem registradores mecânicos e são utili zados nos sistemas de leitura de 

medidores não automatizados, que são necessárias para as respectivas aplicações nas unidades 

consumidoras (ex.: monitoração da medição por parte do consumidor). Além dessa função de 

interface homem-máquina, o TRMC deverá fornecer energia elétrica para os circuitos 

eletrônicos de leitura e de comunicação existentes no MMCA e no MMCG, sendo essa 

energia obtida a partir da rede elétrica existente nas instalações da unidade consumidora ou 

então a partir do MMCE, conforme exposto no item “1” anterior. Essa energia deverá ser 

conduzida aos respectivos equipamentos de medição por meio de circuito que deverá possuir 

condutores elétricos tanto para as comunicações de dados quanto para o fornecimento de 

energia elétrica em questão. 

Tendo em vista que o SALME é dedicado à leitura automatizada dos medidores de 

consumo de energia elétrica eletromecânicos, residenciais, com transdutores por indução 

acoplados a registradores mecânicos ciclométricos, essa possibili dade de integração do 

MMCA e do MMCG, será explorada somente no nível de arquitetura do sistema e na 

aplicação que estende para os medidores em questão, o conceito de implementação da Leitura 

Automatizada do Medidor (LAM) utili zado para o MMCE. Por conseqüência do exposto, não 

serão aprofundadas as abordagens referentes às comunicações do MMCA e do MMCG, com 

relação aos elementos do SALME. 

O citado conceito de implementação da LAM utili zado para o MMCE (leitura 

eletrônica dos registradores mecânicos ciclométricos), sua aplicação estendida para o MMCA 

e MMCG, bem como a aplicação das respectivas propostas de hardware exploradas para sua 

implementação, constituem um grupo de elementos cuja ocorrência não foi observada na 

literatura pesquisada, exceto o caso referente à abordagem que utili za conversão 

optoeletrônica digital, que foi concebida na dissertação de mestrado do autor deste trabalho, 
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intitulada: Sistema Automatizado para Aquisição de Dados de Consumo de Energia Elétrica 

Água e Gás (BIZARRIA, 2000). 

Embora o desenvolvimento do SALME esteja relacionado à implementação da 

Leitura Automatizada do Medidor (LAM) e a integração com os sistemas de leitura de 

medidores parcialmente automatizados (SLMPA) e com os sistemas de leitura automática de 

medidores (SLAM), sua concepção de arquitetura permite que o conjunto formado pelo 

TRMC e o MMCE possa ser aplicado aos sistemas de leitura de medidores não automatizados 

(SLMNA), haja vista que esse conjunto pode ser configurado para funcionar em modo 

autônomo, como um medidor independente, permitindo a realização das operações da leitura 

in loco, na unidade consumidora, utili zando-se o TRMC como interface-homem máquina.  

Para essa aplicação o conjunto em questão permite flexibili dade na qual podem 

ocorrer três destacadas variações em relação à instalação dos seus equipamentos, sendo essas: 

1) instalação do TRMC e do MMCE, numa mesma caixa, fixada no âmbito do imóvel 

correspondente à unidade consumidora, permitindo que o conjunto em questão possa atuar de 

forma  equivalente a dos medidores eletromecânicos que não possuem a leitura automatizada; 

2) instalação do TRMC e do MMCE, em caixas separadas, no âmbito do imóvel 

correspondente à unidade consumidora, de forma que o TRMC possa ser fixado na divisa do 

imóvel com a via pública, em local onde não haja impedimentos para a realização da leitura in 

loco, efetuada pelo “ leiturista”, externamente ao imóvel em questão; 3) instalação do TRMC e 

do MMCE, em caixas separadas, sendo o MMCE instalado no âmbito da via pública, em 

poste da concessionária, e o TRMC instalado no âmbito do imóvel correspondente à unidade 

consumidora, em local onde não haja impedimentos para a realização da leitura in loco, 

efetuada pelo “ leiturista”, externamente ao imóvel em questão. A instalação referente ao item 

“1” é voltada para aplicações nas quais o conjunto em questão deve atuar de forma 

equivalente à dos medidores eletromecânicos que não possuem a leitura automatizada. A 
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instalação referente ao item “2” permite evitar as situações de impedimento à leitura cujos 

acessos aos medidores dependem de permissão dos consumidores, conforme exposto na 

subseção 1.1 anterior. A instalação referente ao item “3” , além de permitir a característica de 

desimpedimento para realização da leitura in loco referente ao item “2” , é voltada para o 

combate à fraude, atuando de forma análoga ao modelo de aplicação existente na concepção 

de arquitetura do SALME. 

 

3) Coletor de Dados (COLD) 
 

É um equipamento portátil destinado à realização de comunicações com MMCE, 

para aquisição dos dados referentes às leituras das medições dos consumos, sendo esses dados 

armazenados no coletor em questão, para serem transferidos aos sistemas computacionais 

para centralização de dados de leitura de medidores (SCCDLM) pertencentes aos sistemas de 

leitura de medidores parcialmente automatizados (SLMPA) ou para serem utili zados nas 

monitorações de unidades consumidoras sob suspeita de fraude, conforme consta na 

abordagem sobre essas aplicações, no item “2” anterior. Pertinente a esse contexto, a 

seqüência que envolve a transferência de dados para os SCCDLM, permite a integração entre 

o Sistema Automatizado para Leitura de Medidores Eletromecânicos (SALME) e os SLMPA, 

sendo que para cada integração, os dados das leituras referentes às medições dos consumos, 

serão transferidos dos MMCE para os respectivos coletores de dados (COLD), e desses para o 

SCCDLM, que os reunirá, introduzindo-os no banco de dados que será utili zado para as 

emissões das faturas correspondentes às cobranças dos consumos. Ainda pertinente a esse 

contexto, a seqüência que envolve a aquisição de dados para utili zação nas monitorações de 

unidades consumidoras, faz parte da aplicação voltada para o combate à fraude, na qual os 

dados de leituras referentes às medições dos consumos, obtidos dos MMCE, são utili zados 

para a realização de comparações com os dados de consumo registrados pelos medidores 
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instalados nas unidades consumidoras, tendo essas comparações à finalidade de verificar as 

possibili dades de distorções que possam servir como indicativo de fraude. 

Para as finalidades das aplicações citadas anteriormente, as comunicações entre o 

COLD e o MMCE deverão ser realizadas sob os procedimentos do Protocolo de Comunicação 

entre o Medidor e o Coletor, utili zando-se a radiação infravermelha como meio de 

comunicação sem fio, de forma a permitir que a respectiva aquisição de dados seja efetuada 

em campo, com o COLD sendo operado proximamente ao MMCE com o qual deverá 

estabelecer comunicação, atendendo as necessidades operacionais exigidas para as respectivas 

aplicações. Assim sendo, o MMCE que irá estabelecer comunicação com o COLD que deverá 

ser posicionado em local cuja distância, meios de propagação e visada, entre esses 

equipamentos, permita a realização das comunicações em questão, quer esse MMCE seja 

instalado no âmbito da via pública, dentro de caixa fixada em poste da concessionária; quer 

seja instalado no âmbito do imóvel referente à unidade consumidora sob medição, dentro de 

caixa fixada em elemento pertencente a esse imóvel (tais como poste, muro ou parede). A 

instalação do MMCE dentro de caixa fixada em poste da concessionária deverá ser realizada 

de tal forma que a respectiva aquisição de dados possa ser efetuada com o operador do 

COLD, posicionado no solo, no nível do calçamento da via pública, sob a caixa que contém o 

MMCE. A instalação do MMCE, dentro de caixa fixada em elemento pertencente ao imóvel, 

referente à unidade consumidora, deverá ser realizada de tal forma que a respectiva aquisição 

de dados possa ser efetuada com o operador do COLD, posicionado no solo, no nível do 

calçamento da via pública, do lado externo ao imóvel em questão. 

Na concepção de arquitetura do Sistema Automatizado para Leitura de Medidores 

Eletromecânicos (SALME), o Coletor de Dados (COLD) é um microcomputador portátil que 

deverá pertencer ao Sistema de Leitura de Medidores Parcialmente Automatizado (SLMPA), 

devendo esse equipamento possuir hardware e software necessários para realizar as funções 



120 

 

descritas anteriormente, sendo o desenvolvimento da concepção desse coletor, da 

competência do SLMPA. Entretanto, para atender aos propósitos do SALME, é incluída nesta 

seção a abordagem sobre o desenvolvimento de um projeto conceitual do Coletor de Dados 

(COLD), na qual o coletor em questão será composto da integração entre um 

microcomputador portátil e um conversor optoeletrônico digital, sendo interligados por 

interface EIA-232, cujo cabo utili zado para a conexão deverá possuir além dos condutores 

utili zados para as comunicações, outros específicos, para levar energia elétrica do 

microcomputador para o conversor. 

Para essa concepção de desenvolvimento do COLD, o microcomputador portátil será 

abordado como um equipamento preexistente, pronto para a integração, cujo hardware e o 

software permitam realizar as funções atribuídas ao COLD, sendo incluída nesse hardware a 

interface serial EIA-232, para a conexão com o conversor optoeletrônico digital. Pertinente a 

concepção de desenvolvimento do COLD, porém no que se refere ao conversor 

optoeletrônico, será realizada abordagem sobre o desenvolvimento de um projeto conceitual 

para esse equipamento. Esse conversor, que no âmbito do SALME será denominado 

Conversor optoeletrônico digital (CODI), é um equipamento que servirá como interface para 

as comunicações com o MMCE, tendo a função de converter os sinais eletrônicos do padrão 

EIA-232 para sinais ópticos do padrão de radiação infravermelha adotado para essas 

comunicações, e vice-versa. 

Nesse item e nos anteriores, foram apresentados os equipamentos do SALME, os 

quais formam uma cadeia que envolve diferentes meios de comunicação destinados às 

transferências de dados. Nesse sistema, as realizações de tais transferências de dados serão 

regradas pelos protocolos de comunicação citados na figura 3.1, para os quais serão 

desenvolvidos protocolos particulares, cuja finalidade específica será a de atender aos 

propósitos de desenvolvimento do projeto conceitual do SALME, sendo utili zados para a 
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realização dos ensaios práticos. Embora os citados protocolos particulares sejam dedicados 

aos propósitos anteriormente citados, poderão ser utili zados como referência para futuros 

estudos, os quais visem à implementação de protocolos pertencentes a organizações 

internacionais, no SALME.  

 

 

3.2 TRANSDUTOR PARA LEITURA ELETRÔNICA 
 

 

O Transdutor para Leitura Eletrônica (TLE) é aplicado na realização da leitura 

eletrônica do registrador mecânico ciclométrico, tendo por função converter sinais ópticos em 

eletrônicos, de maneira a permitir que seja realizada a leitura eletrônica de um dígito do 

registrador em questão. Esse transdutor é o elemento fundamental a ser acrescentado no 

citado registrador mecânico, para permitir a realização da respectiva leitura eletrônica, sendo 

apresentadas nas subseções que vão da numeração 3.2.1 até a numeração 3.2.3, as propostas 

conceituais para a sua implementação, que exploram as três abordagens citadas no item “2” , 

pertencente à subseção 3.1, anterior. 

 

 

3.2.1 Proposta conceitual de implementação do Transdutor para Leitura Eletrônica (TLE) por 
conversão optoeletrônica analógica 

 

 

Nesta subseção, é descrita a proposta conceitual para implementação do TLE, 

explorando-se a abordagem da conversão optoeletrônica analógica, na qual são utili zados 

fotodiodos para a detecção de tons de cinza. No âmbito do SALME, o transdutor que 
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representa essa proposta será denominado de Transdutor para Leitura Eletrônica com 

Detecção de Tons de Cinza, sendo essa denominação representada pela sigla TLE_DTC. 

 

 

3.2.1.1 Esquemático do TLE_DTC e descrição de componentes 
 

 

Na figura 3.3, é apresentada ilustração de um esquemático do TLE_DTC, que 

permite observar a estrutura desse transdutor, em vistas planas. 
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Figura 3.3. Esquemático estrutural do TLE_DTC com vistas planas. 
 

Na ilustração anterior, é possível observar como estão organizados os componentes 

que constituem o TLE_DTC, sendo esses: o Cili ndro Graduado e os detectores ópticos DOF0 

e DOF1. Esses componentes são descritos nos itens a seguir, sendo o conteúdo dessa 
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descrição voltado para os propósitos de realização da descrição funcional desse transdutor, 

apresentada na subseção 3.2.1.2, a seguir. 

 

1) Cili ndro Graduado 
 

Do ponto de vista da funcionalidade mecânica no registrador mecânico ciclométrico, 

esse cili ndro é o mesmo descrito no item “1.2” , pertencente à subseção 2.1.2.1, anterior. 

Entretanto, para utili zação no TLE_DTC, aquele cili ndro descrito no item “1.2” , deverá ser 

modificado de maneira a apresentar na sua face curva, a estampa exposta no esquemático da 

figura 3.4.  

 

 
   

 
Parâmetros do Setor  Face Curva do 

Cili ndro Graduado 
Retificada  

Caractere da 
Graduação 

 

Número 
do  

Setor 
 

 9    9 9  

 8    8 8  

 7    7 7  

 6    6 6  

 5    5 5  

 4    4 4  

 3    3 3  

 2    2 2  

 1    1 1  

 0    0 0  

        

 

Figura 3.4. Esquemático da estampa para o Cili ndro Graduado do TLE_DTC. 
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Para utili zação no TLE_DTC, a banda da estampa, cujos setores contém os padrões 

de tons de cinza, deve ser produzida de maneira a atender aos seguintes requisitos: 

1) A variação de tonalidade poderá ir da cor branca até a cor preta, podendo passar 

por todos os padrões de tons de cinza, respeitando-se as condições expostas nos 

itens subseqüentes a este. Nesse contexto, a cor branca será considerada como 

um limite que representa o padrão de tom de cinza mais claro, e a cor preta será 

considerada como um limite que representa o padrão de tom de cinza mais 

escuro. 

2) Cada setor em particular deverá possuir um padrão de tom de cinza diferente dos 

demais padrões correspondentes aos outros setores, ou seja, não poderá haver 

setores com o mesmo padrão de tom de cinza. Entretanto, uma vez definido um 

padrão de tom de cinza para um determinado setor, esse deverá ser único por 

toda a extensão da área correspondente a esse setor. 

3) A determinação dos padrões de tons de cinza para cada setor, deverá respeitar as 

seguintes condições: 

3.1) Os padrões devem ir da tonalidade mais clara para a mais escura, de forma 

seqüencial e consecutiva, a partir do setor com tonalidade mais clara, no 

sentido apresentado na figura 3.4. 

3.2) As diferenças entre os padrões de tons de cinza devem provocar nos 

detectores ópticos DOF0 e DOF1 diferentes respostas nas suas saídas, de 

maneira a se obter valores de discriminação adequados, que permitam a 

correta funcionalidade do TLE_DTC. 

4) As áreas dos setores, além de serem iguais e alinhadas conforme organização 

apresentada na figura 3.4, devem possuir dimensão que permita provocar nos 

detectores ópticos DOF0 e DOF1 diferentes respostas nas suas saídas, de 



125 

 

maneira a se obter valores de discriminação adequados, que permitam a correta 

funcionalidade do TLE_DTC. 

Na figura 3.4, existe uma banda dedicada aos caracteres de graduação, cuja 

finalidade é atender às situações nas quais se deseja manter a leitura visual do dígito 

correspondente ao respectivo cili ndro graduado. Entretanto, essa banda não é necessária para 

o TLE_DTC, podendo ser suprimida se a leitura visual  não for necessária. 

 

2) Detectores ópticos DOF0 e DOF1 
 

Para os detectores ópticos DOF0 e DOF1, será utili zado um mesmo tipo de 

dispositivo, que no âmbito do SALME será denominado de Detector Óptico a Fotodiodo 

(DOF). Na figura 3.5, é apresentada ilustração de um esquemático do DOF, que permite 

observar a estrutura desse detector, em vistas planas. 

 



126 

 

 

 

CH_AD 

0V 

V5 

1 

V5 
CN  

V5 

Módulo de 
Fotodetecção Módulo da 

Fonte de Luz 

Área de Referência de 
Precisão e Operação 

Lente do 
Fotodetector 

Lente da 
Fonte de Luz 

Carcaça 

Janela do 
Detector 

Cilindro Graduado 

Vista Lateral  
(carcaça em corte) 

Vista Superior  
(carcaça em corte) 

DOF 

φ = D_ARPO C_ARPO 

 

Figura 3.5. Esquemático estrutural do DOF com vistas planas. 
 

Na ilustração anterior, o DOF é apresentado com os seus componentes organizados 

em uma carcaça, que é exposta em cortes lateral e superior, para permitir a visualização de 

detalhes dessa organização, necessários à descrição desse componente. Nos itens a seguir, é 
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realizada a descrição dos elementos expostos na figura 3.5, excetuando-se o caso do Cili ndro 

Graduado, que foi abordado no item “1” , anterior. 

 

2.1) Módulo de Fotodetecção 
 

Esse módulo é fundamentado num circuito que possui fotodiodo, reversamente 

polarizado, ligado na entrada de amplificador de transimpedância (SEABRA, 1996). O 

fotodiodo é o componente de fotodetecção, que realiza a conversão de energia luminosa em 

energia elétrica, gerando corrente elétrica diretamente proporcional à intensidade luminosa 

incidente em sua área de fotodetecção, cuja exposição é permitida por sua lente. O 

amplificador de transimpedância converte a corrente elétrica gerada pelo fotodiodo, na sua 

entrada, em tensão elétrica proporcional, na sua saída (SEABRA, 1996). 

O Módulo de Fotodetecção deve possuir todos os componentes necessários para a 

realização da conversão de energia luminosa em energia elétrica, bastando para o seu 

funcionamento apenas o fornecimento de energia elétrica, ou seja, uma vez que os terminais 

V5 e 0V (conector CN) recebam o correto suprimento de energia elétrica, a fotodetecção será 

realizada, sendo a respectiva tensão de saída obtida entre os terminais CH_AD e 0V (conector 

CN). Para operar no TLE_DTC, esse módulo deve apresentar na sua saída valores de tensão 

maiores ou iguais a zero volt, os quais devem ser diretamente proporcionais à corrente no 

fotodiodo, de tal forma que a tensão na saída aumente, quando a corrente no fotodiodo 

aumentar, e vice-versa. 

Um parâmetro relacionado a esse fotodetector é a responsividade, cuja medida 

representa a transdução da potência óptica incidente, em corrente elétrica efetiva no 

fotodiodo, tendo por unidade o ampère/watt (A/W). Por meio desse parâmetro é possível 

observar como se comporta a resposta do fotodiodo, em função da variação do comprimento 

de onda da luz incidente, sendo verificado que para uma determinada faixa de comprimento 
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de onda existem fotodiodos específicos, cuja resposta permite maior eficiência para a 

transdução em questão (DEL SOTO e SÁNCHEZ, 1994; TEXAS INSTRUMENTS, 2005). 

Assim sendo, o comprimento de onda da luz emitida pelo Módulo da Fonte de Luz deve ser 

compatível com o do fotodiodo pertencente ao Módulo de Fotodetecção, de tal maneira que 

seja obtida a eficiência adequada à correta funcionalidade do TLE_DTC.  

 

2.2) Módulo da Fonte de Luz 
 

Esse módulo tem por função emitir a luz que será utili zada para a fotodetecção, 

devendo haver alinhamento entre esse módulo, o Cili ndro Graduado e o Módulo de 

Fotodetecção, de tal maneira que haja concentração de raios incidentes em área do Cili ndro 

Graduado, cuja reflexão atinja o fotodiodo do Módulo de Fotodetecção, provocando 

intensidade luminosa incidente em sua área de fotodetecção, suficiente para permitir o correto 

funcionamento do TLE_DTC. 

Para esse módulo, como fonte de luz, deverá ser utili zado LED, cuja lente permita o 

alinhamento citado anteriormente, sendo o comprimento de onda de sua luz compatível com o 

do fotodiodo pertencente ao Módulo de Fotodetecção, conforme exposto no item “2.1” , 

anterior. 

O módulo em questão deve possuir todos os componentes necessários para a emissão 

de luz citada anteriormente, bastando para seu funcionamento apenas o fornecimento de 

energia elétrica, ou seja, uma vez que os terminais V5 e 0V (conector CN) recebam o correto 

suprimento de energia elétrica, a emissão de luz em questão deverá ser realizada.   
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2.3) Carcaça 
 

A carcaça é o invólucro que contém os componentes do DOF, permitido que esse 

seja utili zado como uma só peça, cujo alinhamento permita a fotodetecção conforme citado 

anteriormente. Está fixado nessa carcaça o conector CN, cujos terminais permitem suprir com 

energia elétrica o DOF (terminais V5 e 0V) e também obter a tensão de saída referente à 

fotodetecção (terminais CH_AD e 0V). Essa carcaça possui uma abertura, denominada Janela 

do Detector, cujas dimensões permitem a emissão e a recepção de luz referentes aos módulos 

da fonte de luz (luz incidente) e de fotodetecção (luz refletida), citadas anteriormente.  

 

2.4) Área de Referência de Precisão e Operação  
 

A Área de Referência de Precisão e Operação (ARPO) é um elemento de sistema que 

será utili zado para se estabelecer condições referentes à precisão e a operação do DOF, de 

maneira a permitir que o TLE_DTC possa atender aos propósitos do Sistema Automatizado 

para Leitura de Medidores Eletromecânicos (SALME). No caso do TLE_DTC, a ARPO 

possui área delimitada por um círculo, cujo plano é tangente à face curva do cili ndro 

graduado. O diâmetro desse círculo será representado pela sigla D_ARPO, sendo o seu ponto 

central representado pela sigla C_ARPO. 

A ARPO deverá ser focalizada pelo Módulo de Fotodetecção, de maneira que esse 

determine o padrão de tom cinza da área da banda da estampa, que está sob a ARPO. Assim 

sendo, para cada área da banda da estampa que é exposta à ARPO, será associado um nível de 

tensão, cujo valor será o existente na saída do próprio Módulo de Fotodetecção (entre os 

terminais CH_AD e 0V), no momento da exposição em questão. Esses dados serão utili zados 

para se definir intervalos de tensão que permitirão determinar qual setor está sendo exposto à 

ARPO, haja vista que cada setor possui um padrão de tom de cinza diferente do outro, sendo 
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que quanto mais escuro for o padrão do tom de cinza, mais baixa será a tensão na saída do 

Módulo de Fotodetecção. 

Tendo em vista que poderão ser expostas à ARPO, áreas de um mesmo setor ou áreas 

correspondentes a dois setores adjacentes, haverá para essa segunda situação valores de tensão 

que correspondem à transição entre esses dois setores adjacentes. Assim sendo, os limites dos 

intervalos de tensão, citados anteriormente, deverão ser definidos de tal maneira que as 

respectivas bordas de transição, existentes no Cili ndro Graduado, estejam o mais próximo 

possível do ponto central da ARPO, sendo que os valores de tensão pertencentes a um 

determinado intervalo de tensão não poderão se repetir para os outros intervalos de tensão, em 

questão. Esses valores de limites dos intervalos de tensão irão determinar qual setor deve ser 

considerado como aquele que está exposto à ARPO, havendo um desvio que deve ser o menor 

possível, de maneira que a precisão do DOF seja adequada à correta funcionalidade do 

TLE_DTC. 

Embora existam os intervalos de tensão citados anteriormente, a simples leitura do 

valor de tensão na saída do DOF não é suficiente para se determinar qual setor está sendo 

exposto à ARPO, haja vista que a passagem da borda de transição existente entre os setores 

nove e zero, pela área da ARPO, provoca na saída do DOF todos os níveis de tensão possíveis 

de serem obtidos, quando da passagem de toda a banda de padrões de tons de cinza do 

Cili ndro Graduado pela ARPO. Assim sendo, a passagem da borda de transição em questão 

cria valores ambíguos de tensão, que podem tanto corresponder a um setor específico quanto à 

própria passagem da borda de transição em questão, impedindo, portanto, a determinação de 

qual setor está sendo exposto à ARPO. 

Esse problema de ambigüidade, que ocorre na passagem da borda de transição 

existente entre os setores nove e zero, não se repete para as demais passagens das bordas de 

transição, referentes aos outros pares de setores adjacentes, ou seja, fora dessa passagem de 
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borda que causa ambigüidade, é possível determinar qual setor está sendo exposto à ARPO, a 

partir da simples leitura do valor de tensão apresentado na saída do DOF. Esse valor de tensão 

deverá pertencer somente a um intervalo de tensão, cujos valores corresponderão a um 

determinado setor, que é o definido como aquele exposto à ARPO no momento da leitura da 

saída do DOF.  

Conforme poderá ser observado na subseção 3.2.1.2 a seguir, para resolver esse 

problema de ambigüidade e permitir a realização da leitura eletrônica, são utili zados no 

TLE_DTC dois DOF (DOF0 e DOF1), sendo que um deles realiza a função de discriminador, 

permitindo determinar se a tensão na saída do outro deve ser interpretada como aquela 

referente a um setor específico, ou então como aquela referente à passagem da borda de 

transição existente entre os setores nove e zero.  

Devido a diminutas imperfeições existentes no hardware (como variações 

dimensionais nas peças mecânicas e ruídos no circuito eletrônico), para as áreas de um mesmo 

setor expostas à ARPO, poderão ocorrer diminutas variações nos níveis de tensão 

apresentados na saída do DOF, entretanto, essas variações deverão ser de tal ordem de 

grandeza, cuja precisão apresentada pelo TLE_DTC seja adequada à sua correta 

funcionalidade. 

 

 

3.2.1.2 Descrição de funcionamento do TLE_DTC 
 

 

Nesta subseção, é realizada a descrição de funcionamento do TLE_DTC, sendo essa 

fundamentada nas descrições expostas na subseção 3.2.1.1, anterior. 
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1) Posicionamento angular 
 

No TLE_DTC, a fixação dos detectores ópticos DOF0 e DOF1, além de atender às 

condições de alinhamento descritas no item “2.2” , pertencente à subseção 3.2.1.1 anterior (as 

quais envolvem o cili ndro graduado e os módulos da fonte de luz e de fotodetecção), também 

deverá atender às condições de posicionamento angular, expostas na figura 3.6.  
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Figura 3.6. Esquemático de elementos do TLE_DTC referentes ao 
posicionamento angular. 
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Na figura anterior, ARPO0 e ARPO1 são as áreas de referência de precisão e 

operação (ARPO), relativas aos detectores DOF0 e DOF1, sendo os respectivos pontos 

centrais e diâmetros, representados pelas siglas: C_ARPO0 e CARPO1; D_ARPO0 e 

D_ARPO1. 

Para o posicionamento angular em questão, no sentido crescente que acompanha o 

aumento do valor dos caracteres de graduação, devem vir seqüencialmente: C_ARPO0, 

C_ARPO1 e a Janela de Leitura. Nessa ordem, o espaço angular entre C_ARPO0 e 

C_ARPO1 é de α - ∆α, e o espaço angular entre C_ARPO0 e a base da Janela de Leitura, é de 

2*α. O valor de α será π/5 rad ou 36º, haja vista que o Cili ndro Graduado possui 10 setores 

iguais. O valor de ∆α deve ser de tal dimensão que a projeção da ARPO1 sobre o Cili ndro 

Graduado esteja sempre dentro do Setor A, sendo a borda dessa projeção o mais próximo 

possível da linha LA. 

Os valores de D_ARPO0 e D_ARPO1 devem ser os menores possíveis, com pouca 

(ou nenhuma) diferença entre um e outro, e de tal maneira que as respectivas áreas da ARPO0 

e ARPO1 sejam diminutas ao serem comparadas com a área de um setor pertencente ao 

Cili ndro Graduado, permitindo que o TLE_DTC possua a precisão adequada à sua 

funcionalidade. 

 

2) Interpretação dos sinais eletrônicos do transdutor 
 

Para descrever a interpretação dos sinais eletrônicos do TLE_DTC, serão utili zados: 

os intervalos de tensão referenciados no item “2.4” , pertencente à subseção 3.2.1.1 anterior; as 

condições de posicionamento angular, descritas no item “1” anterior; o referencial 

apresentado na figura 3.7 a seguir, que é formado pelo eixo X, os ângulos β  e o ponto P. 

Também para essa descrição, serão utili zados os sinais elétricos referentes às saídas dos 
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detectores DOF0 e DOF1, sendo esses respectivamente denominados de CH0_AD e 

CH1_AD. 
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Figura 3.7. Referencial sobre o TLE_DTC. 
 

Na figura 3.7, os ângulos de β0 até β9, possuem os seguintes valores: β0=0o,  β1=36o,  

β2=72o,  β3=108o,  β4=144o,  β5=180o,  β6=216o,  β7=252o,  β8=288o e β9=324o . 

Quando supridos de energia elétrica, os detectores ópticos DOF0 e DOF1 deverão 

realizar a conversão de energia luminosa em energia elétrica, apresentando nas suas saídas os 

respectivos níveis de tensão correspondentes aos padrões de tom de cinza, das áreas da face 

curva do Cili ndro Graduado (banda de tons de cinza) que estão expostas à ARPO0 e ARPO1. 

Se esse suprimento de energia for mantido e o Cili ndro Graduado girar em 360º, no sentido 

horário (sentido indicado para β), toda a banda de padrões de tom de cinza irá passar pelos 
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detectores DOF0 e DOF1, considerando que esses estarão em repouso com relação ao 

movimento do Cili ndro Graduado. Se no instante inicial do movimento do Cili ndro Graduado, 

o ângulo β for igual a 0o (ponto P sobre o eixo X), os intervalos de tensão possíveis de serem 

obtidos nas saídas CH0_AD e CH1_AD serão os apresentados nos gráficos ∆β x ∆V, contidos 

na figura 3.8: 
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Figura 3.8. Gráficos ∆β x ∆V referentes ao TLE_DTC. 
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Para realizar a descrição da interpretação dos sinais eletrônicos do TLE_DTC, 

reuniram-se nas tabelas 3.1 e 3.2 as definições dos intervalos ∆β e ∆V, referentes aos 

detectores DOF0 e DOF1, sendo relacionada para cada intervalo a respectiva área do gráfico e 

o correspondente setor exposto à ARPO. Para o DOF0 é inclusa a Graduação Interpretada. 

 

Tabela 3.1 - Tabela dos intervalos ∆β e ∆V referentes ao detector óptico DOF0. 
 

Intervalos ∆β e ∆V referentes ao detector óptico DOF0 

∆β [DOF0] ∆V [DOF0] 

Designação Intervalo Designação Intervalo 
Área do 
gráfico 

Setor 
exposto 

à ARPO0 

Graduação 
Interpretada 

∆β0_1 0°≤ β<36° ∆A1 V_A1<V≥V_A2 A1 1 3 

∆β0_2 36°≤ β<72° ∆A2 V_A2<V≥V_A3 A2 2 4 

∆β0_3 72°≤ β<108° ∆A3 V_A3<V≥V_A4 A3 3 5 

∆β0_4 108°≤ β<144° ∆A4 V_A4<V≥V_A5 A4 4 6 

∆β0_5 144°≤ β<180° ∆A5 V_A5<V≥V_A6 A5 5 7 

∆β0_6 180°≤ β<216° ∆A6 V_A6<V≥V_A7 A6 6 8 

∆β0_7 216°≤ β<252° ∆A7 V_A7<V≥V_A8 A7 7 9 

∆β0_8 252°≤ β<288° ∆A8 V_A8<V≥V_A9 A8 8 0 

∆β0_9 288°≤ β<324° ∆A9 V_A9<V≥ 0 A9 9 1 

∆β0_0 324°≤ β<360° ∆A0 V_A0≤V≥V_A1 A0 0 2 

 

Tabela 3.2 - Tabela dos intervalos ∆β e ∆V referentes ao detector óptico DOF1. 
 

Intervalos ∆β e ∆V referentes ao detector óptico DOF1 

∆β [DOF1] ∆V [DOF1] 

Designação Intervalo Designação Intervalo 
Área do 
gráfico 

Setor 
exposto 

à ARPO0 

∆β1_2 0°+∆α ≤ β <36°+∆α ∆B2 V_B2 < V ≥ V_B3 B2 2 

∆β1_3 36°+∆α ≤ β < 72°+∆α ∆B3 V_B3 < V ≥ V_B4 B3 3 

∆β1_4 72°+∆α ≤ β < 108°+∆α ∆B4 V_B4 < V ≥ V_B5 B4 4 

∆β1_5 108°+∆α ≤ β < 144°+∆α ∆B5 V_B5 < V ≥ V_B6 B5 5 

∆β1_6 144°+∆α ≤ β < 180°+∆α ∆B6 V_B6 < V ≥ V_B7 B6 6 

∆β1_7 180°+∆α ≤ β < 216°+∆α ∆B7 V_B7 < V ≥ V_B8 B7 7 

∆β1_8 216°+∆α ≤ β < 252°+∆α ∆B8 V_B8 < V ≥ V_B9 B8 8 

∆β1_9 252°+∆α ≤ β < 288°+∆α ∆B9 V_A9 < V ≥ 0 B9 9 

∆β1_0 288°+∆α ≤ β < 324°+∆α ∆B0 V_B0 ≤ V ≥ V_B1 B0 0 

∆β1_1 324°+∆α ≤ β < 360°+∆α ∆B1 V_B1 < V ≥ V_B2 B1 1 
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A interpretação dos sinais eletrônicos do TLE_DTC deve ser realizada por meio do 

seguinte procedimento: 

1) Realiza-se a medição do valor da tensão na saída do DOF1 (CH1_AD em 

relação ao 0V) e verifica-se se essa tensão pertence ao intervalo ∆B0. Se essa 

tensão pertencer ao ∆B0, considera-se como valor de leitura o número “1” , ou 

seja, a graduação interpretada será o caractere “1” . Se essa medida não pertencer 

ao ∆B0, deve-se realizar o expresso no item “2” , a seguir. 

2) Realiza-se a medição do valor da tensão na saída de DOF0 (CH0_AD em 

relação ao 0V) e verifica-se a qual dos respectivos intervalos de tensão 

∆V [DOF0] (tabela 3.1) o valor medido pertence, sendo considerado como valor 

de leitura o número correspondente ao respectivo caractere da Graduação 

Interpretada, indicado na tabela 3.1. 

Esse procedimento é decorrente do posicionamento angular existente entre DOF0, 

DOF1 e a Janela de Leitura. A separação angular existente entre DOF0 e DOF1 permite 

utili zar DOF1 na função de discriminador, que determina se a tensão na saída de DOF0 deve 

ser interpretada como aquela referente a um setor específico, ou então como aquela referente à 

passagem da borda de transição existente entre os setores nove e zero, do Cili ndro Graduado. 

A citada separação angular provoca uma defasagem entre os sinais de saída do DOF1 e do 

DOF0, de tal maneira que quando a transição em questão ocorre para DOF0, ela com certeza 

não está ocorrendo para DOF1, assim sendo, DOF1 é utili zado para definir a leitura durante 

um espaço angular ∆β, que contém o espaço angular no qual a transição em questão ocorre 

para DOF0. 

Para facili tar a interpretação dos sinais eletrônicos do TLE_DTC, reuniram-se na 

tabela 3.3, somente os intervalos de tensões, utili zados para a realização da leitura eletrônica 
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do respectivo dígito pertencente ao Cili ndro Graduado, sendo esses intervalos simplificados 

de maneira que a citada tabela contenha as informações mínimas necessárias para a realização 

da leitura em questão.  

 

Tabela 3.3 - Tabela dos intervalos utili zados para interpretação do TLE_DTC. 
 

Intervalos de tensão utili zados para interpretação do TLE_DTC 

 Intervalos de tensão  
referentes ao DOF1 

 Intervalos de tensão  
referentes ao DOF0 

Graduação 
Interpretada 

Observação 

V_B0 ≤ V ≥ V_B1 ---------------------- 1 
A tensão na saída de DOF0 não precisa 
ser medida, sendo definida como valor de 
leitura o número “1” . 

V_A7 < V ≥ V_A8 9 

V_A6 < V ≥ V_A7 8 

V_A5 < V ≥ V_A6 7 

V_A4 < V ≥ V_A5 6 

V_A3 < V ≥ V_A4 5 

V_A2 < V ≥ V_A3 4 

V_A1 < V ≥ V_A2 3 

V_A0 ≤ V ≥ V_A1 2 

V_A9 < V ≥ 0 1 

V_B1 < V ≥ 0 

V_A8 < V ≥ V_A9 0 

A tensão na saída de DOF1 indica que a 
borda de transição existente entre os 
setores nove e zero não está sendo 
exposta a DOF0. Deve-se verificar a qual 
desses intervalos de tensão pertence a 
medida de tensão apresentada na saída de 
DOF0, para se determinar, como valor de 
leitura, o número correspondente ao 
respectivo caractere da Graduação 
Interpretada. 

 

Essa sistemática, conforme se pode observar por meio da figura 3.8, anterior, faz 

com que a Graduação Interpretada aponte para o caractere “1” , por um espaço angular cuja 

dimensão é um pouco maior do que as demais dimensões referentes aos outros caracteres, 

sendo que o aumento angular ocorrido para o apontamento do caractere “1” , implica, na 

proporção de 1/1, em diminuição do espaço angular para o qual ocorre o apontamento para o 

caractere “2” . Entretanto, essa diferença deve ser limitada a 2*α∆, devendo ser a menor 

possível, de tal maneira que permita a correta funcionalidade do TLE_DTC. 

Conforme se pode observar na figura 3.8 (linhas referentes a “Graduação 

Interpretada” e “Setor(es) exposto(s) à Janela de Leitura”) e no exposto anteriormente, a 
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leitura eletrônica proporcionada pelo TLE_DTC, atende aos requisitos de interpretação 

empregados para a leitura de medidores com registradores mecânicos ciclométricos, os quais 

são expostos no item “1.1.1” , pertencente à subseção 2.1.2.4 anterior.     

O TLE_DTC permite variação na posição da Janela de Leitura em relação ao 

C_ARPO0, entretanto, essa variação deverá ser realizada colocando-se a base da Janela de 

Leitura em espaços angulares múltiplos de 36º em relação ao C_ARPO0, sendo realizados os 

respectivos ajustes nas colunas referentes à Graduação Interpretada, existentes nas tabelas 3.1 

e 3.3 anteriores, de maneira que suas linhas indiquem corretamente o respectivo valor de 

leitura, referente à variação de posição em questão. Também é possível variar a posição dos 

caracteres de graduação, sendo esses trocados de setor, porém se mantendo a mesma ordem 

de sucessão apresentada na figura 3.4, havendo, por conseqüência, a necessidade de ajustes 

nas colunas referentes à Graduação Interpretada e aos setores expostos à ARPO_0 e ARPO1, 

existentes nas tabelas 3.1, 3.2 e 3.3, de maneira que suas linhas permitam indicar corretamente 

o respectivo valor de leitura, referente à variação de posição em questão. 

 

 

3.2.1.3 Integração ao Módulo do Registrador Mecânico 
 

 

O Módulo do Registrador Mecânico é um dos módulos que compõe o Medidor 

Modular de Consumo de Energia Elétrica (MMCE), assim sendo, é abordado nessa subseção 

o conceito de integração do TLE_DTC no módulo em questão, de maneira a atender a 

funcionalidade prevista para o MMCE, no contexto do Sistema Automatizado para Leitura de 

Medidores Eletromecânicos (SALME). 

Esse módulo é resultante de uma composição entre o registrador mecânico 

ciclométrico apresentado no item “1” , pertencente à subseção 2.1.2.1 anterior, e unidades do 
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TLE_DTC. Nessa composição, para cada cili ndro graduado existente no Contador de 

Rotações do registrador mecânico em questão, será adicionado um TLE_DTC, de maneira a 

permitir a realização da leitura eletrônica de todos os dígitos desse registrador, 

determinando-se os valores de leitura correspondentes aos setores expostos à Janela de 

Leitura. 

Para ilustrar o exposto, é apresentado, na figura 3.9, um esquemático, com dois dos 

cinco cili ndros graduados do Registrador Mecânico Ciclométrico, adicionados dos respectivos 

TLE_DTC.  
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Figura 3.9. Esquemático do Contador de Rotações com os TLE_DTC 
integrados. 
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3.2.2 Proposta conceitual de implementação do Transdutor para Leitura Eletrônica (TLE) por 
aquisição e processamento de imagens 

 

 

Nesta subseção, é descrita a proposta conceitual para implementação do TLE, que 

explora a aquisição e o processamento de imagens, dedicados ao reconhecimento de padrões 

em código de barras (GROSSMANN e ZYNGIER, 1991; SILVA, 1989), sendo essa 

aquisição de imagens realizada por meio do uso de sensores arranjados linearmente, doravante 

representados pela sigla LSA (Linear Sensor Array), os quais constituem um conjunto de 

fotodiodos dispostos em forma contígua e linear, formando uma matriz linha. No âmbito do 

SALME, o transdutor que representa essa proposta será denominado de Transdutor para 

Leitura Eletrônica com Aquisição e Processamento de Imagens, sendo essa denominação 

representada pela sigla TLE_API. 

 

 

3.2.2.1 Esquemático do TLE_API e descrição de componentes 
 

 

Na figura 3.10, é apresentada ilustração de um esquemático do TLE_API, que 

permite observar a estrutura desse transdutor, em vistas planas. 
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Figura 3.10. Esquemático estrutural do TLE_API com vistas planas. 
 

Na ilustração anterior, é possível observar como estão organizados os componentes 

que constituem o TLE_API, sendo esses: o Cili ndro Graduado e o Módulo para Aquisição de 

Imagem (MAI). Esses componentes são descritos nos itens a seguir, sendo o conteúdo dessa 

descrição voltado para os propósitos de realização da descrição funcional desse transdutor, 

apresentada na subseção 3.2.2.2, a seguir. 

 

1) Cili ndro Graduado 
 

Do ponto de vista da funcionalidade mecânica no registrador mecânico ciclométrico, 

esse cili ndro é o mesmo descrito no item “1.2” , pertencente à subseção 2.1.2.1, anterior. 

Entretanto, para utili zação no TLE_API, aquele cili ndro descrito no item “1.2” deverá ser 
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modificado de maneira a apresentar na sua face curva, a estampa exposta no esquemático da 

figura 3.11.  
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Figura 3.11. Esquemático da estampa para o Cili ndro Graduado do TLE_API. 
 

Para utili zação no TLE_API, a banda da estampa, cujos setores contém os padrões 

em código de barras, deve ser produzida de maneira que a região na cor preta apresente a 

menor reflexão possível da luz incidente, e a região na cor branca apresente a maior reflexão 

possível da luz incidente, de tal maneira a provocar no Módulo para Aquisição de Imagem 

(MAI), valores de discriminação adequados para essas regiões, que permitam a correta 

funcionalidade do TLE_API.  

A figura 3.12 apresenta os citados padrões em código de barras, sendo a cor preta 

substituída por tom de cinza, para permitir a visualização das linhas auxili ares que delimitam 

as respectivas barras em cada setor do Cili ndro Graduado.  
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Figura 3.12. Esquemático do Cili ndro Graduado do TLE_API com detalhes dos 
padrões em código de barras. 

 

Conforme se pode observar nos elementos expostos na figura anterior, são associadas 

às barras na cor branca o estado lógico “1” , sendo associadas às barras na cor preta 

(representada na figura por tom de cinza) o estado lógico “0” . A ordem com que as raias 

referentes a essas barras estão organizadas, permite formar números expressos no sistema 

binário de numeração, cuja concatenação dos dígitos é oriunda da organização em questão, 

sendo essa “R5 R4 R3 R2 R1 R0” . Nessa concatenação o dígito referente à raia R0 é o menos 

significativo, sendo o dígito referente à raia R5 o mais significativo. As raias RC, RB  e RA não 

pertencem a citada concatenação, por não fazerem parte do código que ela representa, 
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entretanto, servem como referência para o processamento de imagens dedicado ao 

reconhecimento de padrões, que deverá identificar essas barras, tendo como resultado os 

respectivos números binários referentes à concatenação em questão. Nesse Cili ndro 

Graduado, todas as raias devem possuir a mesma largura, que na figura anterior é 

representada por LR. 

Nesse Cili ndro Graduado, cada setor possui duas regiões referentes ao código de 

barras, sendo essas relativas aos espaços angulares ∆α e α-∆α. Conforme se poderá observar 

na subseção 3.2.2.2 a seguir, a região relativa ao espaço angular ∆α é utili zada para definir os 

estados nos quais há único setor exposto à Janela de Leitura, sendo a região relativa ao espaço 

angular α-∆α, utili zada para definir os estados nos quais há dois setores expostos à Janela de 

Leitura.  

A quantidade de raias utili zadas para esse cili ndro graduado permitiu associar aos 20 

(vinte) estados de exposição de setores à Janela de Leitura (10 estados são referentes à 

exposição de setores por inteiro e 10 estados são referentes à exposição de partes de dois 

setores adjacentes), 20 (vinte) números binários diferentes, sendo que, de um número para 

outro, somente o estado lógico de um dígito é variado. Nessa forma de variação, somente uma 

barra é aquela que define a troca de um estado para outro, ou seja, estarão limitados a essa 

troca de estado somente dois números binários, decorrentes das variações possíveis para as 

mudanças de estado de um dígito, que serão exatamente aqueles números referentes aos 

códigos das regiões adjacentes, pertinentes à troca de estado em questão. Assim sendo, não há 

situações nas quais a troca de estado entre duas regiões adjacentes seja identificada por meio 

da variação de duas ou mais barras, sendo evitada uma variedade de problemas decorrentes 

dessas situações, onde há a necessidade dessas barras provocarem as mudanças de estados 

referentes aos seus dígitos, de forma simultânea para uma mesma posição angular, ou seja, se 

não houver essa simultaneidade, essas mudanças de estado dos dígitos poderão gerar números 
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binários que não correspondem aos códigos das regiões adjacentes pertinentes à troca de 

estado em questão, podendo indicar outras regiões do cili ndro graduado que não aquelas 

verdadeiramente envolvidas com a transição em questão. 

Do ponto de vista da implementação, a dimensão de ∆α depende do Módulo para 

Aquisição de Imagem (MAI), haja vista que as barras limitadas por esse espaço angular 

devem possuir área capaz de sensibili zar o MAI, de maneira que as imagens adquiridas por 

meio desse módulo, uma vez processadas, permitam identificar os corretos estados lógicos 

associados às barras em questão. Entretanto, a dimensão de ∆α deve ser de tal ordem de 

grandeza, cuja precisão apresentada pelo TLE_API seja adequada à sua correta 

funcionalidade. 

Na figura 3.12, anterior, existe uma banda dedicada aos caracteres de graduação, cuja 

finalidade é atender às situações nas quais se deseja manter a leitura visual do dígito 

correspondente ao respectivo cili ndro graduado. Entretanto, essa banda não é necessária para 

o TLE_API, podendo ser suprimida se a leitura visual não for necessária. 

 

2) Módulo para Aquisição de Imagem 
 

Na figura 3.13, é apresentada ilustração de um esquemático do Módulo para 

Aquisição de Imagem (MAI), que permite observar sua estrutura, em vistas planas. 
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Figura 3.13. Esquemático estrutural do MAI com vistas planas. 
 

Nessa ilustração, o MAI é apresentado com os seus componentes organizados em 

uma carcaça, que é exposta em cortes lateral e superior, para permitir a visualização de 

detalhes dessa organização, necessários à descrição desse componente. Nos itens a seguir, é 

realizada a descrição dos elementos expostos na figura 3.13, excetuando-se o caso do Cili ndro 

Graduado, que foi abordado no item “1” , anterior. 
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2.1) Módulo do LSA 
 

O Módulo do LSA (Linear Sensor Array), doravante representado pela sigla 

M_LSA, permite a aquisição de imagem, em tons de cinza, de linha pertencente à face curva 

do Cili ndro Graduado, cuja área está exposta à Janela do MAI. Essa linha deve passar por 

todas as raias da banda que contêm os códigos de barra (incluindo as raias de referência), 

sendo o mais próximo possível de linha de centro LC. 

Esse módulo realiza a fotodetecção de forma semelhante ao Módulo de Fotodetecção 

pertencente ao TLE_DTC (apresentado na subseção 3.2.1, anterior), utili zando fotodiodos 

acoplados a amplificadores, sendo que esses amplificadores devem converter as correntes 

elétricas geradas pelos fotodiodos, nas suas entradas, em tensões elétricas proporcionais, nas 

suas saídas. No M_LSA, há uma grande quantidade de fotodiodos, os quais são dispostos em 

forma contígua e linear, formando uma matriz linha, onde cada fotodiodo é referenciado a um 

pixel (picture element), sendo que os níveis de tensão nas saídas dos amplificadores, poderão 

ser memorizados de forma simultânea, para serem posteriormente lidos, um por vez, no 

terminal TSL_AD (tensão em relação ao terminal  0V), pertencente ao conector CN. Os sinais 

de controle desse módulo devem permitir comandar o instante de memorização dos sinais de 

tensão existentes nas saídas dos amplificadores ligados aos fotodiodos, bem como a troca que 

irá dispor os níveis de tensão referentes a essa memorização na saída TSL_AD, permitindo a 

leitura de cada nível de tensão correspondente a cada fotodiodo, no momento da memorização 

em questão. 

A quantidade de fotodiodos existente no M_LSA deve possibili tar uma resolução 

adequada à correta funcionalidade do TLE_API, permitindo identificar quais raias possuem 

barras que correspondem a cor preta e quais raias possuem barras que correspondem a cor 

branca, ou seja, quais apresentam estado lógico “0” e quais apresentam estado lógico “1” .  
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Devido a diminutas imperfeições existentes no hardware (como variações 

dimensionais nas peças mecânicas e ruídos no circuito eletrônico), para pontos pertencentes a 

uma mesma barra cuja imagem da linha está sob aquisição do M_LSA, poderão ocorrer 

diminutas variações nos níveis de tensão apresentados na saídas do amplificadores aos quais 

estão ligados os respectivos fotodiodos, entretanto, essas variações deverão ser de tal ordem 

de grandeza, cuja precisão apresentada pelo TLE_API seja adequada à sua correta 

funcionalidade. 

O M_LSA deve possuir todos os componentes necessários para a realização da 

aquisição de imagem descrita anteriormente, bastando para o seu funcionamento apenas o 

fornecimento de energia elétrica  entre os terminais V5 e 0V,  do conector CN. Para operar no 

TLE_API, esse módulo deve apresentar na sua saída, valores de tensão maiores ou iguais a 

zero volt, os quais devem ser diretamente proporcionais à corrente no fotodiodo, de tal forma 

que a tensão na saída aumente, quando a corrente no fotodiodo aumentar, e vice-versa. 

De forma análoga como ocorre para o TLE_DTC, o comprimento de onda da luz 

emitida pelo Módulo da Fonte de Luz do TLE_API, deve ser compatível com os dos 

fotodiodos pertencentes ao M_LSA, de tal maneira que seja obtida a eficiência adequada à 

correta funcionalidade do TLE_API. 

 

2.2) Módulo da Fonte de Luz 
 

Esse módulo tem por função emitir a luz que será utili zada para a fotodetecção, 

devendo haver alinhamento entre esse módulo, o Cili ndro Graduado e o M_LSA, de tal 

maneira que haja concentração de raios incidentes em área do Cili ndro Graduado, cuja 

reflexão atinja os fotodiodos do M_LSA, provando intensidade luminosa incidente em suas 

áreas de fotodetecção, suficiente para permitir o correto funcionamento do TLE_API. 
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Para esse módulo, como fonte de luz, deverão ser utili zados LEDs, cujas lentes 

permitam o alinhamento citado anteriormente, sendo o comprimento de onda da luz 

compatível com os fotodiodos pertencentes ao M_LSA, conforme exposto no item “2.1” , 

anterior. 

O módulo em questão deve possuir todos os componentes necessários para a emissão 

de luz citada anteriormente, bastando para seu funcionamento apenas o fornecimento de 

energia elétrica, ou seja, uma vez que os terminais V12 e C_LED (conector CN) recebam o 

correto suprimento de energia elétrica, a emissão de luz em questão deverá ser realizada. O 

terminal C_LED, permite controlar os instantes em que a fonte de luz deve funcionar, 

podendo esse recurso ser utili zado para evitar a saturação dos fotodiodos, nas operações de 

aquisição de imagem. 

 

2.3) Carcaça 
 

A carcaça é o invólucro que contém os componentes do Módulo para Aquisição de 

Imagem (MAI), permitido que esse seja utili zado como uma só peça, cujo alinhamento 

permita a fotodetecção conforme citado anteriormente. Está fixado nessa carcaça o conector 

CN, cujos terminais permitem suprir com energia elétrica o MAI (terminais V12, V5 e 0V), 

obter a tensão de saída referente à fotodetecção (terminais TSL_AD e 0V) e também exercer o 

controle sobre MAI para as operações de aquisição de imagem (memorização e leitura das 

tensões referentes aos fotodiodos). Essa carcaça possui uma abertura, denominada Janela do 

MAI, cujas dimensões permitem a emissão e a recepção de luz referentes aos módulos da 

fonte de luz (luz incidente) e do M_LSA (luz refletida), citadas anteriormente. Quanto às 

dimensões dessa janela:  

1) CJ deve ser da mesma dimensão que a largura da banda do Cili ndro Graduado, 

que contém as raias das barras (incluindo as raias de referência). 
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2) LJ deve ser de tal dimensão que: 

2.1) A sua projeção sobre o Cili ndro Graduado cubra um espaço angular menor 

que ∆α. 

2.2) Proporcione uma área para a Janela do MAI, que seja suficiente para o 

M_LSA permitir a correta aquisição de imagem da linha pertencente à face 

curva do Cili ndro Graduado, cujo processamento irá definir o estado 

lógico de cada barra, formando o número binário correspondente àquela 

linha (código cuja concatenação das raias é “R5 R4 R3 R2 R1 R0” ). 

 

 

3.2.2.2 Descrição de funcionamento do TLE_API 
 

 

Nesta subseção, é realizada a descrição de funcionamento do TLE_API, sendo essa 

fundamentada nas descrições expostas na subseção 3.2.2.1, anterior. 

 

1) Posicionamento angular 
 

No TLE_API, a fixação do Módulo da Fonte da Luz e do M_LSA, além de atender 

às condições de alinhamento descritas no item “2.2” , pertencente à subseção 3.2.2.1 anterior, 

também deverá atender às condições de posicionamento angular, expostas na figura 3.14.  
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Figura 3.14. Esquemático de elementos do TLE_API referentes ao 
posicionamento angular. 

 

Para o posicionamento angular em questão, no sentido crescente que acompanha o 

aumento do valor dos caracteres de graduação, devem vir seqüencialmente: a Janela do MAI e 

a Janela de Leitura. Nessa ordem, o espaço angular entre a linha de centro LC e a base da 
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Janela de Leitura, é de α. O valor de α será π/5 rad ou 36º, haja vista que o Cili ndro Graduado 

possui 10 setores iguais.  

 

2) Interpretação do código de barras 
 

Para descrever a interpretação do código de barras do TLE_API, serão utili zadas: as 

condições de posicionamento angular, descritas no item “1” anterior; o referencial 

apresentado na figura 3.15, que é formado pelo eixo X, os ângulos β e o ponto P. 
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Figura 3.15. Referencial sobre o TLE_API. 
 

Na figura 3.15, os ângulos de β0 até β9, possuem os seguintes valores: β0=0o,  β1=36o,  

β2=72o,  β3=108o,  β4=144o,  β5=180o,  β6=216o,  β7=252o,  β8=288o e β9=324o . 

Quando suprido de energia elétrica, o Módulo para Aquisição de Imagem (MAI) 

deverá permitir a aquisição de imagem da linha pertencente à face curva do Cili ndro 
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Graduado, cuja área está exposta à Janela do MAI. Essa imagem será montada a partir da 

leitura dos níveis de tensão apresentados nas saídas dos amplificadores que estão ligados aos 

fotodiodos (que estão referenciados aos pixels), sendo esses níveis correspondentes ao 

momento que for comandada a sua respectiva memorização, a qual deverá ser realizada de 

forma simultânea para todos os amplificadores. Essa aquisição deve permitir a obtenção de 

imagem binária (GONZALEZ e WOODS, 2000), da linha em questão, por meio dos seguintes 

passos: 

1) Leitura do nível de tensão referente a cada amplificador ligado a fotodiodo. 

2) Conversão analógico-digital, de cada um dos níveis de tensão, referenciados no 

item “1” , anterior. 

3) Definição de um estado lógico para cada pixel, que deverá ser realizada 

comparando-se o valor lido no conversor analógico-digital (referente ao item “2” 

anterior), com um valor de limiar, sendo que para os valores maiores ou iguais a 

esse limiar será atribuído o estado lógico “1” , e para os menores, será atribuído o 

estado lógico “0” . Esse valor de limiar deverá ser definido em função dos 

valores de discriminação apresentados pelas regiões na cor branca e preta do 

Cili ndro Graduado, de tal forma que permita a correta funcionalidade do 

TLE_API. 

4) Memorização dos estados de cada pixel, de forma seqüencial e contígua, 

respeitando-se a ordem em que estão fixados no M_LSA. 

O processamento da citada imagem binária deverá ser realizado conforme as 

seguintes orientações: 

1) Deve ser conhecida a quantidade de pixels que corresponde à largura das raias 

(LR). Essa quantidade de pixels será representada por PLR, e deverá ser um 

número ímpar. 
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2) Se para o conjunto de pixels, referente a uma determinada raia, existir 50% mais 

um de estados lógicos em “1” , a barra referente a essa raia será considerada 

como uma barra em estado lógico “1” . Entretanto, se existir 50% mais um de 

estados lógicos em “0” , a barra referente a essa raia será considerada como uma 

barra em estado lógico “0” . 

3) Respeitando o exposto nos itens “1” e “2” anteriores, deve-se determinar o 

estado lógico de cada barra referente às raias do código, sendo obtido o número 

binário correspondente a essas raias (código), que deverá ser concatenado na 

seguinte seqüência “R5 R4 R3 R2 R1 R0” , sendo o R5 o bit mais significativo e o 

R0 o bit menos significativo. As raias de referência deverão ser utili zadas para 

verificação dos limites de início e de término da região das raias de código, 

sendo também utili zadas para verificar se a região de cobertura do M_LSA 

abrange todas as raias da banda do Cili ndro Graduado.   

Se forem realizadas as aquisições de imagens e os respectivos processamentos, 

conforme descrito anteriormente, e o Cili ndro Graduado girar em 360º, no sentido horário 

(sentido indicado para β), toda a banda de padrões de código de barras irá passar pelo Módulo 

para Aquisição de Imagem (MAI), considerando que esse estará em repouso com relação ao 

movimento do Cili ndro Graduado. Se no instante inicial do movimento do Cili ndro Graduado, 

o ângulo β for igual a 0o (ponto P sobre o eixo X), os códigos (em binário) possíveis de serem 

obtidos, bem como a sua interpretação, são apresentadas na tabela 3.4, a seguir. 
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Tabela 3.4 - Tabela de interpretação do código de barras do TLE_API. 
 

Tabela de interpretação do código de barras do TLE_API 

Intervalo de β 
Código em Binário 

“R5 R4 R3 R2 R1 R0”  
Setor exposto 

à Janela do MAI 
Setor(es) exposto(s) 
à Janela de Leitura 

Graduação 
Interpretada 

0°≤ β<∆α 1 0 0 0 0 1 8 9 9 

∆α≤ β<36° 1 0 0 0 0 0 8 9/0 9 

36°≤ β<36°+∆α 1 0 0 1 0 0 9 0 0 

36°+∆α≤ β<72° 1 0 0 1 0 1 9 0/1 0 

72°≤ β<72°+∆α 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

72°+∆α≤ β<108° 0 0 0 1 0 0 0 1/2 1 

108°≤ β<108°+∆α 0 1 0 1 0 0 1 2 2 

108°+∆α≤ β<144° 0 1 0 1 0 1 1 2/3 2 

144°≤ β<144°+∆α 0 1 0 0 0 1 2 3 3 

144°+∆α≤ β<180° 0 1 0 0 0 0 2 3/4 3 

180°≤ β<180°+∆α 0 1 0 0 1 0 3 4 4 

180°+∆α≤ β<216° 0 1 0 0 1 1 3 4/5 4 

216°≤ β<216°+∆α 0 0 0 0 1 1 4 5 5 

216°+∆α≤ β<252°  0 0 0 0 1 0 4 5/6 5 

252°≤ β<252°+∆α 0 0 1 0 1 0 5 6 6 

252°+∆α≤ β<288° 0 0 1 0 1 1 5 6/7 6 

288°≤ β<288°+∆α 0 0 1 0 0 1 6 7 7 

288°+∆α≤ β<324° 0 0 1 0 0 0 6 7/8 7 

324°≤ β<324°+∆α 1 0 1 0 0 0 7 8 8 

324°+∆α≤ β<360° 1 0 1 0 0 1 7 8/9 8 

 

Conforme se pode observar na tabela anterior, a aquisição e o processamento de 

imagens efetuados a partir do TLE_API permitem realizar a leitura eletrônica do registrador 

mecânico ciclométrico, sendo que essa leitura atende aos requisitos de interpretação 

empregados para a leitura desse tipo de registrador, os quais são expostos no item “1.1.1” , 

pertencente à subseção 2.1.2.4 anterior.     

O TLE_API permite variação na posição da Janela de Leitura em relação à linha LC 

(exposta na figura 3.14), entretanto, essa variação deverá ser realizada colocando-se a base da 

Janela de Leitura em espaços angulares múltiplos de 36º em relação à linha LC, sendo 
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realizados os respectivos ajustes nas colunas denominadas  “Setor Exposto à Janela do MAI” , 

“Setor(es) Exposto(s) à Janela de Leitura” e “Graduação Interpretada”, existentes nas tabela 

3.4 anterior, de maneira que as suas linhas indiquem os corretos valores, referentes à variação 

de posição em questão. Também é possível variar a posição dos caracteres de graduação, 

sendo esses trocados de setor, porém se mantendo a mesma ordem de sucessão apresentada na 

figura 3.14, havendo, por conseqüência, a necessidade de ajustes nas colunas existentes na 

tabela 3.4, de maneira que suas linhas indiquem os corretos valores, referentes à variação de 

posição em questão. 

 

 

3.2.2.3 Integração ao Módulo do Registrador Mecânico 
 

 

O Módulo do Registrador Mecânico é um dos módulos que compõe o Medidor 

Modular de Consumo de Energia Elétrica (MMCE), assim sendo, é abordado nessa subseção 

o conceito de integração do TLE_API no módulo em questão, de maneira a atender a 

funcionalidade prevista para o MMCE, no contexto do Sistema Automatizado para Leitura de 

Medidores Eletromecânicos (SALME). 

Esse módulo é resultante de uma composição entre o registrador mecânico 

ciclométrico apresentado no item “1” , pertencente à subseção 2.1.2.1 anterior, e unidade do 

TLE_API, a qual possua um Módulo para Aquisição de Imagem (MAI) cuja dimensão 

permita abranger todos os Cili ndros Graduados que compõem o registrador mecânico 

ciclométrico, de maneira a permitir a realização da leitura eletrônica de todos os dígitos desse 

registrador, determinando-se os valores de leitura correspondentes aos setores expostos à 

Janela de Leitura. 
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Para ilustrar o exposto, é apresentado, na figura 3.16, um esquemático, com dois dos 

cinco cili ndros graduados do Registrador Mecânico Ciclométrico, adicionado do respectivo 

TLE_API.  

 

 

Engrenagem de 
Transporte  

 
Eixo de 

Transporte  
 

Aba de 
Transporte  

 

Eixo de 
Suporte  

 

Engrenagem do 
Cilindro Graduado  

Eixo do 
Cilindro  Graduado 

 

α=36° 

Módulo de 
Aquisição de 

Imagem (MAI) 

Cilindro Graduado 
Cilindro Graduado 

TLE_API 

Vista Frontal com o TLE_API Integrado 
 

Vista Lateral com indicação do 
Posicionamento Angular 

 

Janela de 
Leitura 

Janela de 
Leitura 

 

Figura 3.16. Esquemático do Contador de Rotações com o TLE_API integrado. 
 

 

3.2.3 Proposta conceitual de implementação do Transdutor para Leitura Eletrônica (TLE) por 
conversão optoeletrônica digital 

 

 

Nessa subseção, é descrita a proposta conceitual para implementação do TLE, que 

explora a conversão optoeletrônica digital, utili zando chaves ópticas. As chaves ópticas são 

componentes que possuem emissor e receptor de luz, mecanicamente alinhados entre si, que 

permitem detectar a presença de obstáculo por meio da interrupção do feixe de luz existente 

entre o emissor e o receptor em questão. No âmbito do SALME, o transdutor que representa 



161 

 

essa proposta será denominado de Transdutor para Leitura Eletrônica com Chaves Ópticas, 

sendo essa denominação representada pela sigla TLE_COP. 

 

 

3.2.3.1 Esquemático do TLE_COP e descrição de componentes 
 

 

Na figura 3.17, é apresentada ilustração de um esquemático do TLE_COP, que 

permite observar a estrutura desse transdutor, em perspectiva e vista plana. 
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Figura 3.17. Esquemático estrutural do TLE_COP com vistas em perspectiva e 
plana. 
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Na ilustração anterior, é possível observar como estão organizados os componentes 

que constituem o TLE_COP, sendo esses: Disco Óptico, Chave Óptica, Circuito Eletrônico, 

Eixo do Cili ndro Graduado e Carcaça. Esses componentes são descritos nos itens a seguir, 

sendo o conteúdo dessa descrição voltado para os propósitos de realização da descrição 

funcional desse transdutor, apresentada na subseção 3.2.3.2, a seguir. Embora o Cili ndro 

Graduado não seja componente do TLE_COP, ambos serão integrados, para que o segundo 

determine qual(is) setor(es) do primeiro está(ão) exposto(s) à Janela de Leitura, de maneira a 

permitir a realização da leitura eletrônica do dígito associado ao Cili ndro Graduado em 

questão. Assim sendo, para a abordagem do TLE_COP, o Cili ndro Graduado em questão será 

o mesmo descrito no item “1.2” , pertencente à subseção 2.1.2.1, anterior. 

 

1) Disco Óptico 
 

Para realizar a descrição do Disco Óptico, será utili zada a figura 3.18, que apresenta 

esquemático do Sistema Óptico do TLE_COP, cujos elementos estão envolvidos com a 

descrição em questão. 
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Figura 3.18. Esquemático do Sistema Óptico do TLE_COP. 
 

O Disco Óptico possui uma borda dividida por setores, que em função das regiões 

escura e clara apresentadas, na figura 3.18, podem impedir ou permitir a passagem de luz, 

entre os emissores e os receptores das chaves ópticas. Será definido que a região clara da 
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borda permitirá essa passagem de luz, ocorrendo o contrário com a região escura da borda que 

impedirá a passagem de luz em questão. Além dessa borda, existe um orifício central, 

destinado à passagem e fixação do eixo do Cili ndro Graduado. Para essa fixação, deverá ser 

respeitado o posicionamento angular, que envolve a posição do Disco Óptico em relação ao 

Cili ndro Graduado, conforme definido no item “1” , pertencente à subseção 3.2.3.2, a seguir. 

O Disco Óptico está dividido em 10 setores iguais (α=36o), sendo esses denominados 

de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cada um desses setores possui sua região na borda citada 

anteriormente, entretanto, somente os setores 0 e 1 possuem áreas de interseção com a região 

escura dessa borda. Essa interseção abrange toda a área de borda do setor 0, e parte da área de 

borda do setor 1, sendo essas correspondentes aos espaços angulares α e ∆α. O espaço 

angular α+∆α deverá possuir dimensão tal, que seja suficiente para interromper os feixes de 

luz de duas chaves óticas adjacentes, qualquer que seja o par formado por essas chaves, dentre 

todos os existentes no sistema óptico em questão. O espaço angular ∆α deve ser o menor 

possível, sendo diminuto se comparado a espaço angular α, de tal forma que permita a correta 

funcionalidade do TLE_COP. 

As chaves ópticas devem ser fixadas à carcaça, a qual deve permitir o movimento de 

rotação do eixo do Cili ndro Graduado e, conseqüentemente, do Disco Óptico fixado a esse 

eixo. A carcaça do TLE_COP e a Janela de Leitura devem ser fixadas de maneira a 

proporcionar o posicionamento angular indicado na figura 3.18, anterior. As posições 

angulares de β0 até β9, definem o referencial a ser considerado para a fixação da Carcaça e da 

Janela de Leitura. Nesse referencial, os ângulos β são a cada 36o, definindo as posições 

angulares β0=0o, β1=36o, β2=72o, β3=108o, β4=144o, β5=180o, β6=216o, β7=252o, β8=288o e 

β9=324o, nas quais deverão ser fixadas as respectivas chaves ópticas, SO_0, SO_1, SO_2, 

SO_3, SO_4, SO_5, SO_6, SO_7, SO_8 e SO_9. Considerando o posicionamento angular da 

Carcaça, que fixa as chaves ópticas conforme apresentado na figura 3.18, a Janela de Leitura 
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deverá estar de frente para o Cili ndro Graduado, porém, entre as posições angulares β9 e β0, 

conforme apresentado na figura em questão. 

 

2) Chave Óptica 
 

É um dispositivo optoeletrônico que possui um componente para emissão e outro 

para recepção de luz, sendo seus elementos ópticos mecanicamente alinhados entre si, de 

maneira que a luz do emissor sensibili ze o receptor e altere seus valores de operação. Nesse 

dispositivo, o emissor e o receptor são distanciados entre si, sendo o feixe de luz do emissor 

direcionado para o receptor com o mínimo de espalhamento possível, criando uma janela 

óptica de pequenas dimensões, utili zada para monitorar a posição de anteparos mecânicos 

externos ao dispositivo, por meio da interrupção do feixe de luz em questão. Ainda referente a 

esse dispositivo, é comum a utili zação de luz cujo comprimento de onda está na região do 

infravermelho, de maneira a minimizar as perturbações da iluminação ambiente (TEMIC, 

1997). 

Para realizar as funções do emissor e do receptor de luz, serão utili zados diodo 

emissor de luz (LED) e fototransistor, sendo que o comprimento de onda da luz emitida pelo 

primeiro deverá ser compatível com aquele que sensibili za o segundo (TEMIC, 1997), 

permitindo que seja obtida a eficiência adequada à correta funcionalidade do TLE_COP. A 

figura 3.19, apresenta ilustração sobre a chave óptica, na qual se pode observar a simbologia 

que irá representar esse componente em esquema de circuito eletrônico utili zado neste 

trabalho, bem como o esquemático de um tipo de chave óptica existente no mercado de 

componentes optoeletrônicos (TEMIC, 1997).  
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Simbologia para representação 
em esquemas eletrônicos 

Esquemático de 
componente do mercado 

 

Figura 3.19. Ilustração sobre a Chave Óptica. 
 

3) Circuito Eletrônico 
 

Esse circuito possui as dez chaves ópticas representadas na figura 3.18, tendo por 

função apresentar em suas saídas, níveis de tensão que correspondem a estados lógicos, os 

quais representem a interrupção ou a não interrupção do feixe de luz existente entre cada 

chave óptica. Nesse circuito, para cada chave óptica deverá haver uma saída específica, de 

maneira que essas indiquem qual(is) chave(s) óptica(s) possui(em) seu(s) feixe(s) 

interrompido(s) pela borda escura do Disco Óptico. 

As saídas referentes às chaves ópticas SO_0, SO_1, SO_2, SO_3, SO_4, SO_5, 

SO_6, SO_7, SO_8 e SO_9, serão respectivamente denominadas de DATA0, DATA1, 

DATA2, DATA3, DATA4, DATA5, DATA6, DATA7, DATA8 e DATA9. Essas saídas 

deverão apresentar níveis de tensão compatíveis com TTL (Transistor-Transistor Logic), em 

relação ao terminal de referência denominado de 0V, sendo que a tensão referente ao valor 

alto, estado lógico “1” , representará a não interrupção do feixe de luz existente na respectiva 

chave óptica; entretanto, a tensão referente ao valor baixo, estado lógico “0” , representará a 

interrupção do feixe de luz existente na respectiva chave óptica. Tanto essas saídas, quanto o 

citado terminal de referência, deverão estar ligados ao conector CN, que também deverá 
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possuir os terminais V12 e V5, sendo que o primeiro será destinado ao suprimento de energia 

elétrica dos diodos emissores de luz pertencentes às chaves ópticas, e o segundo, será; 

destinado ao suprimento de energia elétrica dos demais componentes pertencentes ao circuito 

eletrônico abordado nesse item. 

Para atender o exposto, as tensões de saída referentes aos fototransistores 

pertencentes às chaves ópticas deverão passar por circuito que imponha histerese, de maneira 

que os sinais referentes às saídas, que vão do DATA0 até DATA9, apresentem os valores de 

tensão correspondentes aos estados lógicos citados anteriormente, os quais permitam a correta 

funcionalidade do TLE_COP. 

 

4) Eixo do Cili ndro Graduado 
 

Do ponto de vista da funcionalidade mecânica no registrador mecânico ciclométrico, 

esse Eixo do Cili ndro Graduado, é o mesmo descrito no item “1.2” , pertencente à subseção 

2.1.2.1, anterior. Entretanto para utili zação no TLE_COP, aquele eixo descrito no item “1.2” 

deverá ser modificado, de maneira a transpassar pelo transdutor em questão, onde será fixado 

ao Disco Óptico. Esse eixo tem por função fundamental transmitir o movimento angular do 

Cili ndro Graduado para o TLE_COP. 

 

5) Carcaça 
 

É o invólucro no qual estão dispostos os elementos que compõem o TLE_COP, 

abrigando-os de maneira a permitir sua fixação mecânica. 
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3.2.3.2 Descrição de funcionamento do TLE_COP 
 

 

Nesta subseção, é realizada a descrição de funcionamento do TLE_COP, sendo essa 

fundamentada nas descrições expostas na subseção 3.2.3.1, anterior. 

 

1) Posicionamento angular 
 

Para funcionamento do TLE_COP, o Disco Óptico precisa ser fixado ao Eixo do 

Cili ndro Graduado, assim como as chaves ópticas precisam ser fixadas à Carcaça. Tais 

fixações devem respeitar um alinhamento angular, no qual os correspondentes setores de 

mesma denominação, tanto do Disco Óptico quanto do Cili ndro Graduado, estejam sob o 

mesmo espaço angular ao mesmo tempo. A partir desse alinhamento angular, a Carcaça deve 

ser fixada de tal forma que as chaves ópticas fiquem posicionadas em relação à Janela de 

Leitura, conforme indicado na figura 3.18 anterior, cuja descrição é realizada no item “1” , 

pertencente à subseção 3.2.3.1 anterior. 

Respeitando o exposto anteriormente, o posicionamento angular referente ao 

TLE_COP, dever atender aos seguintes requisitos: 

1) Pertinentes ao Disco Óptico e ao Cili ndro Graduado: 

Os setores desses componentes deverão estar alinhados de tal forma que 

os setores com mesma marcação estejam sob o mesmo espaço angular ao mesmo 

tempo. A título de exemplo, quando o setor 0 do Disco Óptico ocupar a posição 

angular entre 0o e 36o, o correspondente setor 0 do Cili ndro Graduado deverá 

estar ocupando essa mesma posição angular. 
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2) Pertinentes às Chaves Ópticas: 

As Chaves Ópticas deverão ser fixadas à Carcaça, com espaçamento 

angular de 36o entre si, em posições que vão de β0 até β9, conforme apresentado 

na figura 3.18, anterior. Seus feixes de luz deverão ser posicionados sobre os 

respectivos ângulos β, perpendicularmente ao plano do Disco Óptico, numa 

mesma circunferência, cujo centro coincida com o centro do eixo do Cili ndro 

Graduado, sendo o raio dessa circunferência de tal dimensão, que atinja o centro 

da região de borda do Disco Óptico. Esses feixes de luz deverão estar o mais 

colimado possível, de tal forma que a região escura da borda do Disco Óptico, 

interrompa a passagem de luz em todas as chaves ópticas, o mais perto possível 

do respectivo angulo β, no qual está posicionada a chave óptica. A precisão 

dessa interrupção deve ser tal, que permita a correta funcionalidade do 

TLE_COP. 

3) Pertinentes à Janela de Leitura: 

Respeitando o exposto anteriormente, a Janela de Leitura deverá estar à 

frente do Cili ndro Graduado e na posição angular compreendida entre β9 e β0, 

conforme indicado na figura 3.18, anterior. 

4) Região Escura da Borda: 

A região escura da borda do Disco Óptico (onde não passa luz) deverá 

ser alocada nos setores de denominação 0 e 1, do disco em questão, conforme 

indicado na figura 3.18 (Disco Óptico), anterior. 

 

2) Interpretação dos sinais eletrônicos do transdutor 
 

Para descrever a interpretação dos sinais eletrônicos do TLE_COP, serão utili zados: 

as condições de posicionamento angular exposto no item “1” anterior; o referencial 
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apresentado na figura 3.20 a seguir, que é formado pelo eixo X, os ângulos β e o ponto P. 

Também para essa descrição, serão utili zados os sinais elétricos referentes às saídas do 

circuito eletrônico (DATA0 até DATA9) descrito no item “3” , pertencente à subseção 3.2.3.1, 

anterior, sendo que será considerado para o estado lógico “1” , a tensão de 5 volts, e para o 

estado lógico “0” , a tensão de 0 volt.  

 

1 

0 

9 
8 

7 

6 

5 

4 
3 

2 

Disco Óptico   
Eixo do 

Cilindro Graduado 

X 

β 
P 

β2 β1 

β0 

β3 

β4 

β5 

β6 

β7 β8 
β9 

Janela  de 
Leitura 

 

Figura 3.20. Referencial sobre o Disco Óptico do TLE_COP. 
 

Na figura 3.20, os ângulos de β0 até β9, possuem os seguintes valores: β0=0o,  β1=36o,  

β2=72o,  β3=108o,  β4=144o,  β5=180o,  β6=216o,  β7=252o,  β8=288o e  β9=324o. 

Quando suprido de energia elétrica, o circuito eletrônico pertencente ao TLE_COP 

fará com que os emissores das chaves ópticas emitam um determinado feixe de luz em direção 

aos respectivos receptores. Se nessa condição de emissão de luz, o eixo do Cili ndro Graduado 

girar em 360o, no sentido anti-horário (sentido indicado para β), o Disco Óptico juntamente 

com o Cili ndro Graduado irão movimentar-se em relação às chaves ópticas, considerando que 

a carcaça estará em repouso em relação a esse movimento. Se no instante inicial do 

movimento, o ângulo β for igual a 0o (ponto P sobre o eixo X), serão obtidas nas saídas 

DATA0 até DATA9, as formas de onda (β x Tensão em relação a 0V) ilustradas na 

figura 3.21. 
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Figura 3.21. Formas de ondas referentes às saídas do TLE_COP. 
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A partir do gráfico anterior, pode-se obter a tabela 3.5, na qual são associados aos 

estados das saídas DATA0 até DATA9, valores numéricos que permitem a interpretação dos 

sinais eletrônicos do TLE_COP. 

 

Tabela 3.5 - Tabela de interpretação dos sinais eletrônicos do TLE_COP. 
 

Tabela de Interpretação dos Sinais Eletrônicos do TLE_COP 

Tensões nas saídas do Circuito 
Eletrônico (volts) 

Valores Numéricos 

D
A

T
A
9 

D
A

T
A
8 

D
A

T
A
7 

D
A

T
A
6 

D
A

T
A
5 

D
A

T
A
4 

D
A

T
A
3 

D
A

T
A
2 

D
A

T
A
1 

D
A

T
A
0 

Binário Hexadecimal 

Setor(es) 
exposto(s) à 

 Janela de Leitura 

Graduação 
Interpretada 

0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 01  1111  1110 1FE 0 0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 11  1111  1110 3FE 0/1 0 
5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 11  1111  1100 3FC 1 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 11  1111  1101 3FD 1/2 1 
5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 11  1111  1001 3F9 2 2 
5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 11  1111  1011 3FB 2/3 2 
5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 11  1111  0011 3F3 3 3 
5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 11  1111  0111 3F7 3/4  3 
5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 11  1110  0111 3E7 4 4 
5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 11  1110  1111 3EF 4/5 4 
5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 11  1100  1111 3CF 5 5 
5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 11  1101  1111 3DF 5/6 5 
5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 11  1001  1111 39F 6 6 
5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 11  1011  1111 3BF 6/7 6 
5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 11  0011  1111 33F 7 7 
5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 11  0111  1111 37F 7/8 7 
5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 10  0111  1111 27F 8 8 
5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 10  1111  1111 2FF 8/9 8 
0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 00  1111  1111 0FF 9 9 
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 01  1111  1111 1FF 9/0 9 

 

Conforme se pode observar na tabela anterior, os sinais eletrônicos obtidos nas saídas 

do TLE_COP permitem realizar a leitura eletrônica do registrador mecânico ciclométrico, 

sendo que essa leitura atende aos requisitos de interpretação empregados para a leitura desse 

tipo de registrador, os quais são expostos no item “1.1.1” , pertencente à subseção 2.1.2.4 

anterior. 
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3.2.3.3 Integração ao Módulo do Registrador Mecânico 
 

 

O Módulo do Registrador Mecânico é um dos módulos que compõe o Medidor 

Modular de Consumo de Energia Elétrica (MMCE), assim sendo, é abordado nessa subseção 

o conceito de integração do TLE_COP no módulo em questão, de maneira a atender a 

funcionalidade prevista para o MMCE, no contexto do Sistema Automatizado para Leitura de 

Medidores Eletromecânicos (SALME). 

Esse módulo é resultante de uma composição entre o registrador mecânico 

ciclométrico apresentado no item “1” , pertencente à subseção 2.1.2.1 anterior, e unidades do 

TLE_COP. Nessa composição, para cada cili ndro graduado existente no Contador de 

Rotações do registrador mecânico em questão, será adicionado um TLE_COP, de maneira a 

permitir a realização da leitura eletrônica de todos os dígitos desse registrador, 

determinando-se os valores de leitura correspondentes aos setores expostos à Janela de 

Leitura. Para ilustrar o exposto, é apresentado, na figura 3.22, um esquemático, com dois dos 

cinco cili ndros graduados do Registrador Mecânico Ciclométrico, adicionados dos respectivos 

TLE_COP cujas dimensões podem implicar em desenvolvimento de chaves ópticas diminutas 

para permitir a integração em questão.  
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Figura 3.22. Esquemático do Contador de Rotações com os TLE_COP 
integrados. 

 

 

3.3 MEDIDOR MODULAR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (MMCE) 
 

 

Nessa subseção é realizada descrição da arquitetura do Medidor Modular de 

Consumo de Energia Elétrica (MMCE), cujos aspectos funcionais, operacionais e de 

integração de sistemas foram objeto de abordagem exposta na subseção 3.1, anterior. 

A arquitetura do MMCE é apresentada na figura 3.23, sendo a descrição de seus 

módulos realizada nos itens a seguir. 
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Figura 3.23. Arquitetura do Medidor Modular de Consumo de Energia Elétrica 
(MMCE). 

 

1) Módulo da Fonte de Alimentação 
 

O circuito eletrônico desse módulo tem por função adequar a tensão de alimentação 

fornecida pela rede elétrica que serve a unidade consumidora, transformando-a nas tensões 

que servirão para alimentar os demais circuitos do MMCE, devendo dispor da tensão que 

poderá ser utili zada para alimentar o Terminal de Consulta (TRMC), quando essa for 

necessária. Esse circuito deverá suprir as necessidades de energia elétrica requeridas para o 

correto funcionamento do MMCE, sem a utili zação de baterias. 

Conforme se pode observar na figura 3.23, esse módulo permite configuração na 

qual o consumo de energia elétrica do MMCE (e eventualmente a do TRMC), poderá, ou não, 

ser acrescido ao da carga sob medição. De acordo com o que indica a citada figura, se a 

respectiva seta estiver na posição 1, o consumo em questão não será acrescido ao da carga sob 

medição; entretanto, se essa seta estiver na posição 2, o consumo em questão será acrescido 

ao da carga sob medição. 
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2) Módulo do Transdutor 
 

Esse módulo é formado pelo transdutor por indução, o qual transforma a energia 

elétrica em mecânica, por meio do movimento angular de um disco, que gira com velocidade 

proporcional à potência elétrica consumida, sendo esse consumo registrado por meio da 

contagem do número de rotações efetuadas pelo disco em questão. Esse transdutor é do tipo 

descrito no item “2” , pertencente à subseção 2.1.2.1, anterior, podendo ser monofásico, 

bifásico ou trifásico. 

Conforme se pode observar na figura 2.7 anterior, o disco desse transdutor possui um 

eixo denominado de Eixo Rotativo, o qual transfere seu movimento angular para o 

Registrador Mecânico Ciclométrico, cuja função é realizar a contagem das revoluções, de 

forma a registrar a potência consumida. No caso do MMCE, esse tipo de registrador tem essa 

mesma função, sendo pertencente ao Módulo do Registrador Mecânico, descrito a seguir. 

 

3) Módulo do Registrador Mecânico 
 

Esse módulo é resultante de uma composição entre registrador mecânico 

ciclométrico e transdutor para leitura eletrônica, podendo ser de três tipos diferentes conforme 

exposto nas subseções 3.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.3.3, anteriores. Para o módulo do registrador 

mecânico que utili zar o TLE_DTC, será adotada a denominação de Módulo do Registrador 

Mecânico DTC, sendo esse representado pela sigla MRM_DTC. Para o módulo do registrador 

mecânico que utili zar o TLE_API, será adotada a denominação de Módulo do Registrador 

Mecânico API, sendo esse representado pela sigla MRM_API. Para o módulo do registrador 

mecânico que utili zar o TLE_COP, será adotada a denominação de Módulo do Registrador 

Mecânico COP, sendo esse representado pela sigla MRM_COP. 
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O circuito eletrônico referente a esse módulo deverá ser suprido com energia elétrica, 

somente durante as operações de leitura eletrônica do registrador mecânico ciclométrico, 

permanecendo sem esse suprimento de energia durante o restante do tempo no qual essa 

leitura não está sendo realizada, ou seja, esse circuito somente deve consumir energia elétrica 

para a realização da leitura em questão. 

 

4) Módulo do Circuito de Controle 
 

O circuito eletrônico desse módulo deverá dispor de recursos que permitam realizar o 

processamento dos sinais referentes aos módulos do registrador mecânico e de comunicação, 

sendo utili zada tecnologia com microcontrolador, cujo software implemente as funções do 

MMCE, expostas na subseção 3.1 anterior.  

Esse circuito deverá ser compatível com tipo do Módulo do Registrador Mecânico 

que irá integrar, sendo que: quando for integrar um MRM_DTC, deverá possuir recursos de 

conversão analógico-digital, suficientes para atender o número de TLE_DTC existente nesse 

módulo, de maneira a permitir a realização da leitura eletrônica de todos os cili ndros 

graduados existentes no MRM_DTC; quando for integrar um MRM_API, deverá possuir 

recursos de conversão analógico-digital, suficientes para atender o TLE_API, e também, 

recursos de memória RAM suficientes para permitir o armazenamento da imagem binária a 

ser processada para a realização da leitura eletrônica de todos os cili ndros graduados 

existentes no MRM_API; quando for integrar um MRM_COP, deverá possuir recursos de 

entradas digitais, suficientes para atender o número de TLE_COP existente nesse módulo, de 

maneira a permitir a realização da leitura eletrônica de todos os cili ndros graduados existentes 

no MRM_COP. 

O software desse módulo, em função da informação de configuração selecionada, 

deverá permitir a atuação do MMCE nos modos de operação: autônomo, mestre ou escravo. 
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Na figura 3.23, anterior, essa configuração é representada pelo apontamento da seta contida 

na ilustração referente ao módulo do circuito de controle, sendo que: a posição 1 é referente à 

seleção para operação em modo autônomo, no qual o MMCE atua como um medidor 

independente, conforme descrito na subseção 3.1 anterior; a posição 2 é referente à seleção 

para operação em modo mestre, no qual o MMCE atua como mestre da rede local, que possui 

até oito de suas unidades, acumulando a função de concentrador de dados, conforme descrito 

na subseção 3.1 anterior; a posição 3 é referente à seleção para operação em modo escravo, no 

qual o MMCE atua como escravo na rede local, que possui até oito de suas unidades, 

conforme descrito na subseção 3.1 anterior. 

 

5) Módulo de Comunicação 
 

Esse módulo possui as interfaces de comunicação necessárias para a realização das 

funções de comunicação pertinentes ao MMCE, sendo que os componentes dessas interfaces 

deverão ser montados em placas de circuito exclusivas, de forma a permitir que sejam 

incluídas ou retiradas do MMCE, em função das necessidades de comunicações exigidas para 

cada aplicação em particular, ou seja, esse módulo deverá possuir conectores para instalar 

todas as interfaces de comunicação referenciadas na figura 3.23 anterior, entretanto, em 

função de cada aplicação, somente serão instaladas as que se fizerem necessárias. 

A Interface para o TRMC deverá possuir circuito referente ao padrão EIA-485, 

necessário para as comunicações com o terminal de consulta (TRMC), as quais foram 

abordadas na subseção 3.1 anterior. A Interface para o COLD deverá possuir circuito 

referente ao padrão de comunicação por radiação infravermelha, necessário para as 

comunicações com o coletor de dados (COLD), as quais foram abordadas na subseção 3.1 

anterior. A Interface para a Rede Local de MMCE deverá possuir circuito referente ao padrão 

EIA-485, necessário para as comunicações com os MMCE instalados em rede local, na qual 
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podem ser conectadas até oito de suas unidades, conforme descrito na subseção 3.1 anterior. 

A Interface para Interligação com o SLAM deverá possuir circuito referente ao padrão 

EIA-232, para permitir interligação com o Sistema Computacional para Centralização de 

Dados de Leitura de Medidores (SCCDLM), pertencente ao Sistema de Leitura Automática de 

Medidores (SLAM), conforme descrito na subseção 3.1 anterior. 

 

 

3.4 TERMINAL DE CONSULTA (TRMC) 
 

 

Nessa subseção é realizada descrição da arquitetura do Terminal de Consulta 

(TRMC), cujos aspectos funcionais, operacionais e de integração de sistemas foram objeto de 

abordagem exposta na subseção 3.1, anterior. 

A arquitetura do TRMC é apresentada na figura 3.24, sendo a descrição de seus 

módulos realizada nos itens a seguir. 

 

Módulo do 
Mostrador 

3 4 2 1 0 

Terminal de Consulta (TRMC) 

Módulo da 
Fonte de Alimentação 

Módulo de 
Comunicação 

 

Interface 
para o 

MMCE 
(EIA-485) 

Módulo do 
Circuito de Controle 

 
 

CH  

 

Conector 1 

 

Conector 2  

 

Figura 3.24. Arquitetura do Terminal de Consulta (TRMC). 
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1) Módulo da Fonte de Alimentação 
 

Esse módulo possui duas entradas para suprimento de energia elétrica, sendo essas 

correspondentes aos conectores 1 e 2, ilustrados na figura 3.24. O conector 1 é destinado à 

ligação com a rede elétrica existente nas instalações da unidade consumidora, ou seja, esse 

conector é destinado ao suprimento de energia elétrica oriundo da unidade consumidora. O 

conector 2 é destinado à ligação com o MMCE, ou seja, esse conector é destinado ao 

suprimento de energia elétrica oriundo do MMCE. 

Para o suprimento de energia elétrica oriundo da rede elétrica existente na unidade 

consumidora, o circuito eletrônico desse módulo tem por função adequar a tensão de 

alimentação fornecida pela rede elétrica em questão, transformando-a na tensão que servirá 

para alimentar os demais circuitos do TRMC. Esse circuito deverá suprir as necessidades de 

energia elétrica requeridas para o correto funcionamento do TRMC, sem a utili zação de 

baterias. Para o suprimento de energia elétrica oriundo do MMCE, o circuito eletrônico desse 

módulo tem por função adequar a tensão de alimentação fornecida pelo MMCE, 

transformando-a na tensão que servirá para alimentar os demais circuitos do TRMC. Esse 

circuito deverá suprir as necessidades de energia elétrica requeridas para o correto 

funcionamento do TRMC, sem a utili zação de baterias. 

 

2) Módulo do Mostrador 
 

Esse módulo deve permitir a exibição os dados oriundos da leitura eletrônica do 

registrador mecânico ciclométrico, existente no correspondente MMCE, com o qual o TRMC 

irá se comunicar. Nesse módulo deve haver um dígito para cada cili ndro graduado do MMCE, 

de maneira a permitir a execução das funções de interface homem-máquina descritas na 

subseção 3.1 anterior. 
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3) Módulo do Circuito de Controle 
 

O circuito eletrônico desse módulo deverá dispor de recursos que permitam realizar o 

processamento dos sinais referentes aos módulos do mostrador e de comunicação, sendo 

utili zada tecnologia com microcontrolador, cujo software implemente as funções do TRMC, 

expostas na subseção 3.1 anterior.  

O software desse módulo, em função do acionamento do botão CH (ilustrado na 

figura 3.24), deverá permitir comunicação com o correspondente MMCE, para obter os dados 

de leitura eletrônica do respectivo registrador mecânico ciclométrico, para então apresentá-los 

no Módulo do Mostrador. 

 

4) Módulo de Comunicação 
 

Esse módulo possui a interface de comunicação necessária para a realização das 

funções de comunicação pertinentes ao TRMC. A interface em questão é denominada de 

Interface para o MMCE, devendo possuir circuito referente ao padrão EIA-485, necessário às 

comunicações com o MMCE, as quais foram abordadas na subseção 3.1 anterior. 

 

 

3.5 COLETOR DE DADOS (COLD) 
 

 

Conforme exposto na subseção 3.1 anterior, para atender aos propósitos de 

desenvolvimento do Sistema Automatizado para Leitura de Medidores Eletromecânicos 

(SALME), a abordagem sobre o projeto conceitual do Coletor de Dados (COLD) será 

realizada considerando que o coletor em questão será composto da integração entre um 
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microcomputador portátil e um conversor optoeletrônico digital (CODI), sendo esses 

interligados por interface EIA-232. Ainda sobre essa abordagem, e para a composição em 

questão, o microcomputador portátil será considerado como um equipamento preexistente, 

pronto para a integração, cujo hardware e o software permitam realizar as funções atribuídas 

ao COLD descritas na subseção 3.1, entretanto, o conversor optoeletrônico digital (CODI), 

será objeto de abordagem nesta seção. O CODI é um equipamento que servirá como interface 

para o microcomputador portátil, para a realização das comunicações com o MMCE, tendo 

por função converter os sinais eletrônicos do padrão EIA-232 para sinais ópticos do padrão de 

radiação infravermelha adotado para essas comunicações, e vice-versa. 

Assim sendo, nessa subseção é realizada descrição da arquitetura do Coletor de 

Dados (COLD), cujos aspectos funcionais, operacionais e de integração de sistemas foram 

objeto de abordagem exposta na subseção 3.1, anterior. A arquitetura em questão é 

apresentada na figura 3.25, sendo a descrição de seus módulos realizada nos itens a seguir. 

 

 

Microcomputador 
Portátil 

Conversor optoeletrônico digital (CODI) 

Módulo do  
Circuito de Controle 

Módulo da  
Fonte de Alimentação 

Coletor de Dados (COLD) 

Módulo de 
Comunicação 

Interface 
 para o 
MMCE 

(Infravermelho) 

Interface para o 
Microcomputador 

Portátil 
(EIA-232) 

 

Figura 3.25. Arquitetura do Coletor de Dados (COLD). 
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1) Módulo da Fonte de Alimentação 
 

O circuito eletrônico desse módulo tem por função adequar a tensão de alimentação 

fornecida pelo microcomputador portátil ou pelas próprias baterias, transformando-a na tensão 

que servirá para alimentar os demais circuitos do Conversor optoeletrônico digital (CODI). 

Esse circuito deverá suprir as necessidades de energia elétrica requeridas para o correto 

funcionamento do CODI. 

 

2) Módulo do Circuito de Controle 
 

O circuito eletrônico desse módulo deverá dispor de recursos que permitam realizar o 

processamento dos sinais referentes ao módulo de comunicação, sendo utili zada tecnologia 

com microcontrolador, cujo software implemente as funções do CODI, expostas na subseção 

3.1 anterior. 

 

3) Módulo de Comunicação 
 

Esse módulo possui as interfaces de comunicação necessárias para a realização das 

funções de comunicação pertinentes ao Conversor optoeletrônico digital (CODI). A Interface 

para o MMCE deverá possuir circuito referente ao padrão de comunicação por radiação 

infravermelha, necessário para as comunicações com o MMCE, as quais foram abordadas na 

subseção 3.1 anterior. A Interface para o Microcomputador Portátil deverá possuir circuito 

referente ao padrão EIA-232, necessário para as comunicações com esse microcomputador, as 

quais foram abordadas na subseção 3.1 anterior. 
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3.6 CIRCUITOS PARA A REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS PRÁTICOS 
 

 

Para permitir avaliações referentes à validação dos princípios de funcionamento de 

elementos fundamentais do projeto conceitual do Sistema Automatizado para Leitura de 

Medidores Eletromecânicos (SALME), são apresentados nas subseções que vão da 3.6.1 até a 

3.6.5, os circuitos eletrônicos pertinentes a esses elementos, a serem utili zados para a 

realização dos ensaios práticos referentes à seção quatro, a seguir. 

 

 

3.6.1 Circuito para o MMCE_DTC_P 
 

 

Na realização dos ensaios práticos, para representar o protótipo referente ao Medidor 

Modular de Consumo de Energia Elétrica (MMCE) que utili za o TLE_DTC, será adotada a 

sigla MMCE_DTC_P, sendo os respectivos circuitos apresentados nas figuras a seguir. Após 

essas figuras são apresentados os componentes referentes aos circuitos em questão. 

Na figura 3.26, é apresentado o circuito do TLE_DTC, a ser utili zado no 

MMCE_DTC_P. 
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Figura 3.26. Circuito do TLE_DTC para o MMCE_DTC_P. 
 

Na figura 3.27, são apresentados os circuitos dos módulos de controle e 

comunicação, a serem utili zados no MMCE_DTC_P. Embora o MMCE não tenha sido 

concebido para possuir circuito de mostrador, nesse protótipo há a necessidade desse tipo de 

circuito para permitir a realização dos ensaios práticos, sendo o circuito em questão o mesmo 

utili zado para o módulo do mostrador do TRMC_P, apresentado na subseção 3.6.4 a seguir. 
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Figura 3.27. Circuito dos módulos de controle e comunicação para o 
MMCE_DTC_P. 
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Na figura 3.28, é apresentado o circuito do Módulo da Fonte de Alimentação, a ser 

utili zado no MMCE_DTC_P. 
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Figura 3.28. Circuito do Módulo da Fonte de Alimentação para o 
MMCE_DTC_P. 

 

Na tabela 3.6, são apresentados os componentes utili zados para os circuitos do 

MMCE_DTC_P. 
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Tabela 3.6 - Tabela de componentes para os circuitos eletrônicos do MMCE_DTC_P. 
 

Tabela de componentes para os circuitos eletrônicos do MMCE_DTC_P 
Componente 

Circuito 
Designação  Descrição Observação 

Todos nos quais 
for utili zado 

CDA Capacitor cerâmico 0,01 µF, 100V  

C1 Capacitor eletrolíti co 2200µF, 35V    
C4 Capacitor eletrolíti co 47µF, 63V    
C2 Capacitor poliéster 0,33 µF, 100V  
C3 Capacitor poliéster  0,1µF, 100V  
D1, D2, D3, D4 Diodo retificador 1N4001  
F1 Fusível 1A  
IC1 Regulador, +5V, 7805  
LD1 Led - luz amarela  
R1 Resistor 1,5 kΩ, 1/4 W  

Circuito do 
Módulo da Fonte 

de 
Alimentação 
(figura 3.28) 

TF1 Transformador 127V/12,7V-500 mA  
IC1, IC2 IR light-to-voltage optical sensor, TSL261 Fabricante: TEXAS 

Instruments  
LD1, LD2 Infrared emitting diode, 950 nm, TSUS4300 Fabricante: TEMIC 
R1, R3 Resistor 110 Ω, 1/4 W  

Circuito do 
TLE_DTC 

(figura 3.26) 
R2, R4 Resistor 47kΩ, 1/8 W  
C1,C2 Capacitor cerâmico 22pF, 100V  
C3 Capacitor eletrolíti co 10µF, 63V  
CH1 Microchave, táctil , 1 contato NA, 50 mA @ 

12V, TS 
Fabricante: 
METALTEX 

IC1 Microcontrolador, 89C2051 Fabricante: ATMEL  
IC2 A/D Converter with multiplexer, 8 bits, 2 

channels, ADC0832 
Fabricante: 
NATIONAL 
Semiconductor 

IC3, IC4 Multipoint RS-485 Transceiver, DS75176 Fabricante: 
NATIONAL 
Semiconductor 

R1 Resistor  10 Ω, 1/8 W  
R2 Resistor  10 kΩ, 1/8 W  
R3, R4 Resistor 47 kΩ, 1/8 W  

Circuitos dos 
módulos de 
controle e 

comunicação 
(figura 3.27) 

XTAL Cristal de quartzo 22,118400 MHz  
 

 

3.6.2 Circuito para o MMCE_API_P 
 

 

Na realização dos ensaios práticos, para representar o protótipo referente ao Medidor 

Modular de Consumo de Energia Elétrica (MMCE) que utili za o TLE_API, será adotada a 
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sigla MMCE_API_P, sendo os respectivos circuitos apresentados nas figuras a seguir. Após 

essas figuras serão apresentados os componentes referentes aos circuitos em questão. 

Na figura 3.29, é apresentado o circuito do TLE_API, a ser utili zado no 

MMCE_API_P. 
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Figura 3.29. Circuito do TLE_API para o MMCE_API_P. 
 

Nas figuras 3.30 e 3.31, são apresentados os circuitos do módulo de controle a serem 

utili zados no MMCE_API_P. Embora o MMCE não tenha sido concebido para possuir 

circuito de mostrador, nesse protótipo há a necessidade desse tipo de circuito, para permitir a 

realização dos ensaios práticos, sendo o circuito em questão apresentado na figura 3.32, a 

seguir. 
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Figura 3.30. Circuito do módulo de controle para o MMCE_API_P - Folha 1/2. 
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Figura 3.31. Circuito do módulo de controle para o MMCE_API_P - Folha 2/2. 
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Na figura 3.32, é apresentado o circuito do mostrador, a ser utili zado no 

MMCE_API_P. 
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Figura 3.32. Circuito do mostrador para o MMCE_API_P. 
 

Na figura 3.33, é apresentado o circuito do Módulo da Fonte de Alimentação, a ser 

utili zado no MMCE_API_P. 
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Figura 3.33. Circuito do Módulo da Fonte de Alimentação para o 
MMCE_API_P. 

 

Na tabela 3.7, são apresentados os componentes utili zados para os circuitos do 

MMCE_API_P. 
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Tabela 3.7 - Tabela de componentes para os circuitos eletrônicos do MMCE_API_P. 
 

Tabela de componentes para os circuitos eletrônicos do MMCE_API_P 
Componente 

Circuito 
Designação  Descrição Observação 

Todos nos quais  
for utili zado 

CDA Capacitor cerâmico 0,01µF, 100V  

C1 Capacitor eletrolíti co 2200µF, 35V    
C4, C7 Capacitor eletrolíti co 1000µF, 35V    
C2, C5 Capacitor poliéster 0,33 µF, 100V  
C3, C6 Capacitor poliéster 0,1µF, 100V  
D1, D2, D3, D4 Diodo retificador 1N4001  
F1 Fusível 1A  
IC1 Regulador, +12V,  7812  
IC2 Regulador, +5V, 7805  
LD1 Led - luz vermelha  
R1 Resistor 1,5 kΩ, 1/4 W  

Circuito do 
Módulo da 
 Fonte de 

Alimentação 
(figura 3.33) 

TF1 Transformador 127V/12,7V-500 mA  
C1 Capacitor eletrolíti co 4,7µF, 63V    
IC1 Linear Sensor Array, 1280 x 1, TSL1410R Fabricante: TAOS  
LD1 até LD10 Led, luz vermelha, 650 nm, TLDR 5800 Fabricante: TEMIC 
R1, R2 Resistor 100 Ω, 1/2 W  

Circuito do 
TLE_API 

(figura 3.29) 
R3 Resistor 47kΩ, 1/4 W  
IC1 Módulo LCD, alfanumérico, 2 linhas x 16 

colunas, SLM21604 
Fabricante: SHELLY 
Associates 

Circuito do 
Mostrador  

(figura 3.32) R1 Resistor 1kΩ, 1/8 W  
C1,C2 Capacitor cerâmico 22pF, 100V  
C3 Capacitor eletrolíti co 10µF, 63V  
C4 Capacitor cerâmico 150 pF, 100V  
CH1 Microchave, táctil , 1 contato NA, 50 mA @ 

12V, TS 
Fabricante: 
METALTEX 

IC1 Microcontrolador, 80C51 Fabricante: PHILIPS 
Components 

IC2, IC9 Octal D Flip-Flop with common Clock and 
Reset, 74HC273 

 

IC3 32768 word x 8 bit, UV Erasable CMOS 
PROM, 27C256 

 

IC4 8192 word x 8 bit, High Speed, CMOS Static 
RAM, 6264 

 

IC5 A/D Converter, 8 bits, ADC0804 Fabricante: NATIONAL 
Semiconductor 

IC6, IC7 3-to-8 line decoder / demultiplexer, inverting, 
74HC138 

 

IC8 Quad 2, input NAND gate, 74HC00  
IC10 Octal buffer/ line driver, 3-state, 74HC244  
R1 Resistor  10 Ω, 1/8 W  
R2 Resistor  10 kΩ, 1/8 W  
R3, R4 Resistor 2,2 kΩ, 1/8 W  
R5 Resistor 10 kΩ, 1/8 W  
R6 Resistor  1 kΩ, 1/8 W  
T1 Transistor NPN, BC546B  
T2 Transistor NPN, BD137  

Circuito de 
Controle 

(figuras 3.30 e 
3.31) 

XTAL Cristal de quartzo 7,372800 MHz  
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3.6.3 Circuito para o MMCE_COP_P 
 

 

Na realização dos ensaios práticos, para representar o protótipo referente ao Medidor 

Modular de Consumo de Energia Elétrica (MMCE) que utili za o TLE_COP, será adotada a 

sigla MMCE_COP_P, sendo os respectivos circuitos apresentados nas figuras a seguir. Após 

essas figuras serão apresentados os componentes referentes aos circuitos em questão. 

Na figura 3.34, é apresentado o circuito do TLE_COP, a ser utili zado no 

MMCE_COP_P. 
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Figura 3.34. Circuito do TLE_COP para o MMCE_COP_P. 
 

Nas figuras 3.35 e 3.36, são apresentados os circuitos dos módulos de controle e 

comunicação, a ser utili zado no MMCE_COP_P. Embora o MMCE não tenha sido concebido 
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para possuir circuito de mostrador, nesse protótipo há a necessidade desse tipo de circuito 

para permitir a realização dos ensaios práticos, sendo o circuito em questão o mesmo utili zado 

para o módulo do mostrador do TRMC_P, apresentado na subseção 3.6.4 a seguir. 
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Figura 3.35. Circuito dos módulos de controle e comunicação para o 
MMCE_COP_P - Folha 1/2. 
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Figura 3.36. Circuito dos módulos de controle e comunicação para o 
MMCE_COP_P - Folha 2/2. 

 

Na figura 3.37, é apresentado o circuito do Módulo da Fonte de Alimentação, a ser 

utili zado no MMCE_COP_P. 
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Figura 3.37. Circuito do Módulo da Fonte de Alimentação para o 
MMCE_COP_P. 

 

Na tabela 3.8, são apresentados os componentes utili zados para os circuitos do 

MMCE_COP_P. 
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Tabela 3.8 - Tabela de componentes para os circuitos eletrônicos do MMCE_COP_P. 
 

Tabela de componentes para os circuitos eletrônicos do MMCE_COP_P 
Componente 

Circuito 
Designação  Descrição Observação 

Todos nos quais 
for utili zado 

CDA Capacitor cerâmico 0,01µF, 100V  

C1 Capacitor eletrolíti co 1000µF, 35V    
C4, C7 Capacitor eletrolíti co 47µF, 63V    
C2, C5 Capacitor poliéster  0,33 µF, 100V  
C3, C6 Capacitor poliéster  0,1µF, 100V  
D1, D2, D3, D4 Diodo retificador 1N4001  
F1 Fusível 1A  
IC1 Regulador, +12V, 7812  
IC2 Regulador, +5V, 7805  
LD1 Led - luz amarela  
R1 Resistor 1,5 kΩ, 1/4 W  

Circuito do 
Módulo da 
Fonte de 

Alimentação 
(figura 3.37) 

TF1 Transformador 127V/12,7V-500 mA  
IC1, IC2 Hex Schmitt Trigger Inverter, 74HC14  
SO_0 até SO_9 Optoelectronic Interrupter with Aperture, 

950 nm, TCST2000 
Fabricante: TEMIC 

R0 até R9 Resistor 330 kΩ, 1/8 W  

Circuito do  
TLE_COP 

(figura 3.34) 
R10, R11 Resistor 220 Ω, 1/4 W  
C1, C2, C5, C6 Capacitor cerâmico 22pF, 100V  
C3, C4 Capacitor eletrolíti co 10µF, 63V  
C7 Capacitor eletrolíti co 47µF, 63V  
C8 Capacitor eletrolíti co 4,7µF, 25V  
C9 Capacitor cerâmico 220nF, 100V  
CH1, CH2 Microchave, táctil , 1 contato NA, 50 mA @ 

12V, TS 
Fabricante: 
METALTEX 

IC1, IC3 Microcontrolador, 89C2051 Fabricante: ATMEL  
IC2 8192 word x 8 bit, UV Erasable CMOS 

PROM, 27C64 
 

IC4 Integrated Infrared Transceiver Module 
IrDA, TFDS4000 

Fabricante: TEMIC 

IC5 Multipoint RS-485 Transceiver, DS75176 Fabricante: NATIONAL 
Semiconductor 

LD1 Led - luz amarela  
R1, R7, R10 Resistor  10 Ω, 1/8 W  
R2, R8 Resistor  10 kΩ, 1/8 W  
R3, R4, R5, R6 Resistor 47 kΩ, 1/8 W  
R9 Resistor  330 Ω, 1/4 W  
R11 Resistor  100 Ω, 1/8 W  

Circuito dos 
módulos de 
 controle e 

comunicação 
(figuras 3.35 e 

3.36) 

XTAL, XTAL1 Cristal de quartzo 22,118400 MHz  
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3.6.4 Circuito para o TRMC_P 
 

 

Na realização dos ensaios práticos, para representar o protótipo referente ao Terminal 

de Consulta (TRMC), será adotada a sigla TRMC_P, sendo os respectivos circuitos 

apresentados nas figuras a seguir. Após essas figuras, serão apresentados os componentes 

referentes aos circuitos em questão. Na figura 3.38, é apresentado o circuito dos módulos de 

controle e comunicação, a serem utili zados no TRMC_P. 
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Figura 3.38. Circuito dos módulos de controle e comunicação para o TRMC_P. 
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Na figura 3.39, é apresentado o circuito do Módulo do Mostrador, a ser utili zado no 

TRMC_P. 
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Figura 3.39. Circuito do Módulo do Mostrador para o TRMC_P. 
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Na figura 3.40, é apresentado o circuito do Módulo da Fonte de Alimentação, a ser 

utili zado no TRMC_P. 
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Figura 3.40. Circuito do Módulo da Fonte de Alimentação para o TRMC_P. 
 

Na tabela 3.9, são apresentados os componentes utili zados para os circuitos do 

TRMC_P. 
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Tabela 3.9 - Tabela de componentes para os circuitos eletrônicos do TRMC_P. 
 

Tabela de componentes para os circuitos eletrônicos do TRMC_P 
Componente 

Circuito 
Designação Descrição Observação 

Todos nos quais 
for utili zado 

CDA Capacitor cerâmico 0,01µF, 100V  

C1, C4 Capacitor eletrolíti co 47µF, 63V    
C2 Capacitor poliéster 0,33 µF, 100V  
C3 Capacitor poliéster 0,1µF, 100V  
D1, D2, D3, D4 Diodo retificador 1N4001  
F1 Fusível 1A  
IC1 Regulador, +5V, 7805  
LD1 Led - luz amarela  
R1 Resistor 1,5 kΩ, 1/4 W  

Circuito do 
Módulo da  
Fonte de 

Alimentação 
(figura 3.40) 

TF1 Transformador 127V/12,7V-500 mA  
IC1 LCD, Panel Display, 4 Digits - 7 segments, 

FE0202 
Fabricante: Purdy 
Electronics Corporation 

IC2 Liquid Crystal Display Driver, 32 segments, 
MM5452 

Fabricante: NATIONAL 
Semiconductor 

R1 Resistor 50 kΩ, 1/8 W  

Circuito do 
 Módulo do 
Mostrador  

(figura 3.39) 
C1 Capacitor cerâmico 0,01µF, 100V  
C1,C2 Capacitor cerâmico 22pF, 100V  
C3 Capacitor eletrolíti co 10µF, 63V  
CH1, CH2 Microchave, táctil , 1 contato NA, 50 mA @ 

12V, TS 
Fabricante: 
METALTEX 

IC1 Microcontrolador, 89C2051 Fabricante: ATMEL  
IC2 Multipoint RS-485 Transceiver, DS75176 Fabricante: NATIONAL 

Semiconductor 
R1 Resistor  10 Ω, 1/8 W  
R2 Resistor  10 kΩ, 1/8 W  
R3, R4 Resistor 47 kΩ, 1/8 W  

Circuito dos 
módulos de 
controle e 

 comunicação 
(figura 3.38) 

XTAL Cristal de quartzo 22,118400 MHz  
 

 

3.6.5 Circuito para o CODI_P 
 

 

Na realização dos ensaios práticos, para representar o protótipo referente ao 

Conversor optoeletrônico digital (CODI), será adotada a sigla CODI_P, sendo os respectivos 

circuitos apresentados nas figuras a seguir. Após essas figuras, serão apresentados os 

componentes referentes aos circuitos em questão. 
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Na figura 3.41, são apresentados os circuitos referentes aos módulos de controle e 

comunicação, a serem utili zados no CODI_P. 
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Figura 3.41. Circuito dos módulos de controle e comunicação para o CODI_P. 
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Na figura 3.42, é apresentado o circuito do Módulo da Fonte de Alimentação, a ser 

utili zado no CODI_P. 
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Figura 3.42. Circuito do Módulo da Fonte de Alimentação para o CODI_P. 
 

Na tabela 3.10, são apresentados os componentes utili zados para os circuitos do 

CODI_P. 

 

 



209 

 

Tabela 3.10 - Tabela de componentes para os circuitos eletrônicos do CODI_P. 
 

Tabela de componentes para os circuitos eletrônicos do CODI_P 
Componente 

Circuito 
Designação  Descrição Observação 

Todos nos quais 
for utili zado 

CDA Capacitor cerâmico 0,01µF, 100V  

B1 Bateria de 9V, tipo PP3  
C1, C4 Capacitor eletrolíti co 47µF, 63V    
C2 Capacitor poliéster 0,33 µF, 100V  
C3 Capacitor poliéster  0,1µF, 100V  
CH1, CH2 Chave alavanca de duas posições, TS3-122B-

6 
Fabricante: 
METALTEX 

F1 Fusível 1A  
IC1 Regulador, +5V, 7805  
LD1 Led - luz amarela  

Circuito do 
Módulo da 
Fonte de 

Alimentação 
(figura 3.42) 

R1 Resistor 330 Ω, 1/4 W  
C1, C2 Capacitor cerâmico 22pF, 100V  
C3 Capacitor eletrolíti co 10µF, 63V  
C4, C5, C6, 
C7, C8 

Capacitor eletrolíti co 1µF, 63V  

C9 Capacitor eletrolíti co 4,7µF, 25V  
C10 Capacitor cerâmico 220nF, 100V  
CH1 Microchave, táctil , 1 contato NA, 50 mA @ 

12V, TS 
Fabricante: 
METALTEX 

IC1 Microcontrolador, 89C2051 Fabricante:  ATMEL  
IC2 Transceiver TTL/RS-232C, MAX232 Fabricante: MAXIM 
IC3 Integrated Infrared Transceiver Module 

IrDA, TFDS4000 
Fabricante: TEMIC 

LD1 Led - luz amarela  
R1, R6 Resistor  10 Ω, 1/8 W  
R2 Resistor  10 kΩ, 1/8 W  
R3, R4 Resistor 47 kΩ, 1/8 W  
R5 Resistor  330 Ω, 1/4 W  
R7 Resistor  100 Ω, 1/8 W  

Circuito dos 
módulos de 
controle e  

comunicação 
(figura 3.41) 

XTAL Cristal de quartzo 22,118400 MHz  
 

 

3.7 PROTOCOLOS PARA A REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS PRÁTICOS 
 

 

Nessa subseção, é apresentada versão experimental para os protocolos de 

comunicação do Sistema Automatizado para Leitura de Medidores Eletromecânicos 

(SALME), sendo essa fundamentada em protocolos contidos na dissertação de mestrado do 

autor deste trabalho (BIZARRIA, 2000). A versão em questão tem campo de aplicação 
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restrito ao âmbito deste trabalho, sendo dedicada à realização dos ensaios práticos relativos à 

seção quatro. 

 

 

3.7.1 Definições gerais 
 

 

Nos itens a seguir são realizadas definições de caráter geral, sendo essas aplicáveis a 

essa versão dos protocolos do SALME. 

 

1) Níveis hierárquicos 
 

Para organizar as comunicações entre os equipamentos do SALME, esses foram 

divididos em três níveis hierárquicos, conforme apresentado na figura 3.43, sendo o nível 1, o 

mais elevado; e o nível 3, o menos elevado. Nessa hierarquia, as comunicações serão 

realizadas por meio da troca de mensagens entre equipamentos de níveis hierárquicos 

adjacentes, sendo que os de nível mais elevado comandam os de nível menos elevado. 
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MMCE 
 

MMCE 
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Figura 3.43. Níveis hierárquicos referentes à versão experimental dos 
protocolos do SALME. 
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2) Padrão de comunicação por radiação infravermelha 
 

Nesse item, é apresentado um padrão particular de transmissão e recepção de dados, 

o qual utili za a radiação infravermelha como meio de comunicação sem fio. Para representar 

esse padrão, será utili zada a figura 3.44, a qual apresenta ilustração sobre as formas de onda 

relacionadas aos circuitos das respectivas interfaces que utili zam o meio de comunicação em 

questão, quando da transmissão e recepção de um byte cujo conteúdo é AA16. Em tais formas 

de onda, deve-se considerar que os pulsos eletrônicos do transmissor (sinal TX) serão 

convertidos em sinais ópticos, os quais irão se propagar até atingirem o receptor, onde serão 

novamente convertidos em pulsos eletrônicos (sinal RX). 
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Figura 3.44. Formas de onda referentes ao padrão de comunicação por radiação 
infravermelha. 
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3) Fila de Dados (FD) 
 

As comunicações serão realizadas por meio das filas de dados (FD), as quais contêm 

uma região fixa e outra variável, assumindo a configuração apresentada na figura 3.45, cujo 

conteúdo é descrito nos itens a seguir. Nessa figura, os números entre parênteses indicam 

quantidade em bytes. 

 

Bytes totalizados em QTD 

SEMA BCC DADn 

Dados 
Verificação Código de Semântica 

Quantidade de bytes 

Sincronismo 

Região para cálculo de BCC 

Região Variável Região Fixa 

QTD SINC 

FD 

DAD1 

(1) (2) (2) (97) (2) 

 

Figura 3.45. Fila de dados (FD). 
 

3.1) SINC 
 

Esse campo possui um byte com conteúdo hexadecimal, cujo valor é fixo e igual a 

0516. Tal valor tem por função servir de sincronismo, marcando o início da FD durante as 

comunicações. 

 

3.2) QTD 
 

Este campo possui um par de bytes com conteúdo hexadecimal, os quais representam 

códigos de símbolos sob padrão ASCII (FREEMAN, 1998). Tal par de símbolos 

concatenados representam o total de bytes da região variável da FD, acrescido dos bytes 
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relativos ao campo SEMA. Sua função é quantificar o número de bytes que virão entre esse  

campo e o BCC, exclusive, sendo seus valores apresentados no sistema hexadecimal e 

transmitidos do mais significativo para o menos significativo. O número representado por esse 

campo pode variar de FD para FD, entretanto deverá pertencer ao intervalo entre  0216 (2) e  

6316 (99), inclusive. 

 

3.3) SEMA 
 

Esse campo possui um par de bytes com conteúdo hexadecimal, representando 

códigos de símbolos sob padrão ASCII . Tal par de símbolos concatenados representam o 

código de semântica da FD, conforme atribuição definida na tabela 3.11, sendo tal código 

transmitido do byte 2 para o byte 1. 

 

Tabela 3.11 - Tabela dos códigos de semântica. 
 

Códigos de semântica a serem utili zados no campo SEMA 

Conteúdo do 
SEMA 
(Hexa) Denominação 

byte2 byte1 

Código de 
Semântica 
(ASCII) 

Descrição 

N12_SOLEI 31 31 11 Comando de Soli citação de Leitura, níveis 1 e 2. 
N12_ACK_SOLEI 31 32 12 Resposta ao comando de soli citação de leitura, níveis 1 e 2. 

N23_SOLEI 32 31 21 Comando de Soli citação de Leitura, níveis 2 e 3. 
N23_ACK_SOLEI 32 32 22 Resposta ao comando de soli citação de leitura, níveis 2 e 3. 

 

3.4) Região Variável  
 

Essa região possui uma quantidade variável de bytes com conteúdo hexadecimal, 

representando códigos de símbolos sob padrão ASCII . Tal quantidade de bytes pode variar de 

FD para FD, no intervalo compreendido entre 0 e 97 bytes, inclusive, devendo os respectivos 

conteúdos pertencerem ao intervalo entre 2016 e 7D16, inclusive. Os símbolos contidos, nessa 

região, representam os conteúdos dos campos associados à semântica da FD, sendo esses 
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apresentados a seguir, nos itens que vão do “3.4.1” até o “3.4.5” . Embora essas descrições 

caracterizem os campos relacionados às semânticas, a definição de cada FD é realizada no 

item “4” , subseqüente. 

 

3.4.1) END 
 

Esse campo possui 2 bytes com conteúdo hexadecimal, representando códigos de 

símbolos sob padrão ASCII . Esses símbolos representam os endereços de destino e de origem, 

para os equipamentos ligados em rede local, conforme atribuição definida na tabela 3.12, 

sendo transmitido primeiro o endereço de destino e depois o de origem. 

 

Tabela 3.12 - Tabela de endereços para equipamentos ligados em rede local. 
 

Endereços a serem utili zados no campo END 

Endereço 
Equipamento 

Hexa  ASCII 
Descrição 

MMCE 1 31 1 Endereço do MMCE 1. 
MMCE 2 32 2 Endereço do MMCE 2. 
MMCE 3 33 3 Endereço do MMCE 3. 
TRMC 1 34 4 Endereço do TRMC 1. 
TRMC 2 35 5 Endereço do TRMC 2. 
TRMC 3 36 6 Endereço do TRMC 3. 

 

3.4.2) S_LEI 
 

Esse campo possui 1 byte com conteúdo hexadecimal, representando códigos de 

símbolos sob padrão ASCII . Esses símbolos representam o status da leitura, conforme 

atribuição definida na tabela 3.13. 
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Tabela 3.13 - Tabela dos códigos de status de leitura. 
 

Códigos de status de leitura a serem utili zados no campo S_LEI 

Conteúdo do S_LEI 
Hexa  ASCII 

Descrição 

30 0 Leitura não reali zada 
31 1 Reali zada a leitura do MMCE 1. 
32 2 Reali zada a leitura do MMCE 2. 
33 3 Reali zada a leitura do MMCE 2. 

 

3.4.3) N_MED 
 

Esse campo possui 7 bytes com conteúdo hexadecimal, representando códigos de 

símbolos sob padrão ASCII . Esses símbolos representam o número do medidor atribuído pela 

concessionária, conforme descrição apresentada no campo 3, do item “1” , da subseção 2.3, 

sendo esses transmitidos do mais significativo para o menos significativo. 

 

3.4.4) CTE 
 

Este campo possui 4 bytes com conteúdo hexadecimal, representando códigos de 

símbolos sob padrão ASCII . Esses símbolos representam a constante de multiplicação do 

medidor, conforme descrição apresentada no campo 4, do item “1” , da subseção 2.3, sendo 

esses transmitidos do mais significativo para o menos significativo. 

 

3.4.5) LEI 
 

Esse campo possui 5 bytes com conteúdo hexadecimal, representando códigos de 

símbolos sob padrão ASCII . Estes símbolos representam a leitura do medidor, conforme 

descrição apresentada no campo 15, do item “2” , da subseção 2.3, sendo esses transmitidos do 

mais significativo para o menos significativo. 
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3.5) BCC 
 

Esse campo possui dois bytes com conteúdo hexadecimal, cujo valor representa o 

CRC (Cyclic Redundancy Check) dos bytes contidos na região para cálculo de BCC, 

delimitada na figura 3.45. Para realizar esse cálculo, deverá ser utili zado o algoritmo do CRC 

C.C.I.T.T. (FREEMAN, 1998; MIRANDA JÚNIOR e AGHAZARM, 1988), cujo polinômio 

é X16+X12+X5+1, sendo seu valor iniciado por 000016  e transmitido do byte mais significativo 

para o menos significativo. A função desse campo é permitir a verificação da integridade dos 

dados, quando da recepção de uma FD. 

 

4) Definição das Filas de Dados 
 

Nas tabelas a seguir, serão definidas as filas de dados, cujos conteúdos são formados 

pelos campos descritos no item “3” anterior, sendo essas referenciadas pelas respectivas 

denominações de semântica atribuídas por meio da tabela 3.11. 

Na tabela 3.14, é definido o conteúdo da FD intitulada: N12_SOLEI. Essa FD 

corresponde ao comando de solicitação de leitura, entre os níveis 1 e 2. 

 

Tabela 3.14 - Conteúdo da FD  N12_SOLEI. 
 

 Conteúdo da FD N12_SOLEI  
 

Campo da FD 
Conteúdo 

Nome 
Hexa ASCII  

Representação 
Concatenada 

Observação 

SINC 05   Caractere de Sincronismo. 
30 0 

QTD 
33 3 

03 
Quantidade de Bytes até o BCC. 

31 1 
SEMA 

31 1 
11 

Código de Semântica. 

END xx X X 
Endereço do equipamento a ser lido, cujo conteúdo  
é apresentado na  tabela 3.12. 

CRCH  
BCC 

CRCL  
CRCH CRCL 

CRCH Byte mais significativo do CRC CCITT, 
CRCL Byte menos significativo do CRC CCITT. 
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Na tabela 3.15, é definido o conteúdo da FD intitulada: N12_ACK_SOLEI. Essa FD 

corresponde à resposta ao comando transmitido pela FD N12_SOLEI. 

 

Tabela 3.15 - Conteúdo da FD  N12_ACK_SOLEI. 
 

Conteúdo da FD N12_ACK_SOLEI 
 

Campo da FD 

Conteúdo 
Nome 

Hexa ASCII  

Representação 
Concatenada 

Observação 

SINC 05   Caractere de Sincronismo. 
31 1 

QTD 
33 3 

13 
Quantidade de Bytes até o BCC. 

31 1 
SEMA 

32 2 
12 

Código de Semântica. 

S_LEI xx X X 
Status da leitura, conforme tabela 3.13 

xx X 
yy Y 
zz Z 
kk K 
mm M 
nn N 

N_MED 
 

pp P 

XYZKMNP 

Número do medidor. 

xx X 
yy Y 
zz Z 

CTE 

kk K 

XYZK 

Constante de multiplicação do medidor. 

xx X 
yy Y 
zz Z 
kk K 

LEI 

mm M 

XYZKM 

Leitura do medidor. 

CRCH  
BCC 

CRCL  
CRCH CRCL 

CRCH Byte mais significativo do CRC CCITT 
CRCL Byte menos significativo do CRC CCITT 

 

Na tabela 3.16, é definido o conteúdo da FD intitulada: N23_SOLEI. Essa FD 

corresponde ao comando de solicitação de leitura, entre os níveis 2 e 3. 

 

Tabela 3.16 - Conteúdo da FD  N23_SOLEI. 
 

Conteúdo da FD N23_SOLEI 
 

Campo da FD 
Conteúdo 

Nome 
Hexa ASCII  

Representação 
Concatenada 

Observação 

SINC 05   Caractere de Sincronismo. 
30 0 

QTD 
34 4 

04 
Quantidade de Bytes até o BCC. 

32 2 
SEMA 

31 1 
21 

Código de Semântica. 

xx X 
END 

yy Y 
XY 

Endereçamento na rede, X= Destino e Y= Origem. 
Valores de X e Y, conforme tabela 3.12. 

CRCH  
BCC 

CRCL  
CRCH CRCL 

CRCH Byte mais significativo do CRC CCITT 
CRCL Byte menos significativo do CRC CCITT. 
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Na tabela 3.17, é definido o conteúdo da FD intitulada: N23_ACK_SOLEI. Essa FD 

corresponde à resposta ao comando transmitido pela FD N23_SOLEI. 

 

Tabela 3.17 - Conteúdo da FD  N23_ACK_SOLEI. 
 

Conteúdo da FD N23_ACK_SOLEI 
 

Campo da FD 
Conteúdo 

Nome 
Hexa ASCII  

Representação 
Concatenada 

Observação 

SINC 05   Caractere de Sincronismo. 
31 1 

QTD 
34 4 

14 
Quantidade de Bytes até o BCC. 

32 2 
SEMA 

32 2 
22 

Código de Semântica. 

xx X 
END 

yy Y 
XY 

Endereçamento na rede, X= Destino e Y= Origem. 
Valores de X e Y, conforme tabela 3.12. 

xx X 
yy Y 
zz Z 
kk K 
mm M 
nn N 

N_MED 
 

pp P 

XYZKMNP 

Número do medidor. 

xx X 
yy Y 
zz Z 

CTE 

kk K 

XYZK 

Constante de multiplicação do medidor. 

xx X 
yy Y 
zz Z 
kk K 

LEI 

mm M 

XYZKM 

Leitura do medidor. 

CRCH  
BCC 

CRCL  
CRCH CRCL 

CRCH Byte mais significativo do CRC CCITT 
CRCL Byte menos significativo do CRC CCITT 

 

 

3.7.2 Procedimentos referentes aos protocolos de comunicação 
 

 

Nos itens a seguir, são apresentados os procedimentos a serem utili zados para essa 

versão dos protocolos de comunicação do SALME. Para essa apresentação, o MMCE, 

configurado para ser o mestre na hierarquia da rede local, será representado pela sigla 

MMCE_M, sendo o MMCE configurado para ser o escravo nessa mesma hierarquia, 

representado pela sigla MMCE_E. 



219 

 

 

1) Procedimentos referentes ao Protocolo de Comunicação entre o Medidor e o Coletor 
 

Para o protocolo em questão, o COLD e o MMCE_M deverão, respectivamente, 

executar os procedimentos indicados nas figuras 3.46 e 3.47.  

 
INÍCIO 

COLD transmite N12_SOLEI  para MMCE_M 

COLD inicia contagem de tempo  de 500 ms  

COLD  recebeu 
N12_ACK_SOLEI ? 

Terminou tempo 
de 500 ms ? 

N12_ACK_SOLEI 
recebida corresponde a N12_SOLEI 

enviada ? 

COLD sinaliza que a tentativa de 
comunicação foi encerrada com fracasso. 

FIM 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Ocorreram 20 
transmissões da N12_SOLEI ? 

Sim 

Não 

A leitura foi 
real izada (S_LEI ≠ 0) ? 

COLD sinaliza que a tentativa de comunicação 
foi encerrada com sucesso. 

COLD exibe dados de leitura. 

Não 

Sim 

 

Figura 3.46. Procedimentos do COLD para comunicação com o MMCE_M. 
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INÍCIO 

MMCE_M  verifica se ocorreu recepção de N12_SOLEI 

Ocorreu recepção 
de N12_SOLEI ? 

O endereço de  
destino coincide com o seu 

próprio? 

Tentativa de 
de comunicação com o MMCE_E 

encerrada com sucesso? 
 

MMCE_M transmite N23_SOLEI para 
MMCE_E, conforme exposto no item 
“2” , sendo X= ao conteúdo do campo 
END da N12_SOLEI recebida, e 
Y=endereço do MMCE_M (tabela 3.12). 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

MMCE_M prepara N12_ACK_SOLEI 
com S_LEI=0, N_MED=0000000, 
CTE=0000 e LEI=00000. 
 

MMCE_M prepara N12_ACK_SOLEI.  S_LEI=código 
de status referente ao MMCE_E lido (tabela 3.13). 
N_MED, CTE e LEI, deverão possuir os respectivos 
valores recebidos por  meio da  N23_ACK_SOLEI. 
 

MMCE_M executa a leitura eletrônica do 
TLE e prepara N12_ACK_SOLEI.  
S_LEI= ao seu código de status de leitura 
(tabela 3.13). LEI=leitura do TLE. Os 
campos N_MED e CTE, deverão possuir o 
número cujo valor é o próprio endereço do 
MMCE_M (tabela 3.12). 
 

MMCE_M inicia contagem de tempo de 1 s 

 
Terminou tempo de 1 s ? 

 

Ocorreu recepção de N12_SOLEI ? 

MMCE_M  transmite a N12_ACK_SOLEI preparada 

Não 

Não Sim 

Sim 

Não 

Sim 

 

Figura 3.47. Procedimentos do MMCE_M para comunicação com o COLD. 
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2) Procedimentos referentes ao Protocolo de Comunicação entre Medidores 
 

Para o protocolo em questão, o MMCE_M e o MMCE_E deverão, respectivamente, 

executar os procedimentos indicados nas figuras 3.48 e 3.49. 

 
INÍCIO 

MMCE_M transmite N23_SOLEI  para MMCE_E 

MMCE_M inicia contagem de tempo  de 200 ms  

MMCE_M  recebeu 
N23_ACK_SOLEI ? 

Terminou tempo 
de 200 ms ? 

N23_ACK_SOLEI 
recebida corresponde a N23_SOLEI 

enviada ? 

MMCE_M sinaliza que a tentativa de 
comunicação foi encerrada com fracasso. 

FIM 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Ocorreram 25 
transmissões da N23_SOLEI ? 

Sim 

Não 

MMCE_M sinaliza que a tentativa de 
comunicação foi encerrada com sucesso. 

MMCE_M armazena dados recebidos para enviar ao 
COLD conforme procedimentos expostos ao item “1” . 

 

 

Figura 3.48. Procedimentos do MMCE_M para comunicação com o MMCE_E. 
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INÍCIO 

MMCE_E verifica se ocorreu recepção de N23_SOLEI 

Ocorreu recepção 
de N23_SOLEI ? 

O endereço de  
destino coincide com o seu 

próprio? 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

MMCE_E executa a leitura eletrônica do TLE e prepara 
N23_ACK_SOLEI.  S_LEI= ao seu código de status de leitura (tabela 
3.13). LEI=leitura do TLE. Os campos N_MED e CTE, deverão possuir 
o número cujo valor é o próprio endereço do MMCE_E (tabela 3.12). 
 

MMCE_E inicia contagem de tempo de 400 ms 

 
Terminou tempo de 400 ms ? 

 

Ocorreu recepção de N23_SOLEI ? 

MMCE_E transmite a N23_ACK_SOLEI preparada 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

 

Figura 3.49. Procedimentos do MMCE_E para comunicação com o MMCE_M. 
 

3) Procedimentos referentes ao Protocolo de Comunicação entre o Terminal e o Medidor 
 

Para o protocolo em questão, o TRMC e o MMCE deverão, respectivamente, 

executar os procedimentos indicados nas figuras 3.50 e 3.51. 
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INÍCIO 

TRMC transmite N12_SOLEI  para o MMCE 

TRMC inicia contagem de tempo  de 200 ms  

TRMC  recebeu 
N12_ACK_SOLEI ? 

Terminou tempo 
de 200 ms ? 

N12_ACK_SOLEI 
recebida corresponde a N12_SOLEI 

enviada ? 

TRMC sinaliza que a tentativa de 
comunicação foi encerrada com fracasso. 

FIM 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Ocorreram 25 
transmissões da N12_SOLEI ? 

Sim 

Não 

TRMC sinaliza que a tentativa de comunicação 
foi encerrada com sucesso. 

TRMC exibe os dados de leitura recebidos do MMCE. 

 

 

Figura 3.50. Procedimentos do TRMC para comunicação com o MMCE. 
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INÍCIO 

MMCE verifica se ocorreu recepção de N12_SOLEI  

Ocorreu recepção 
de N12_SOLEI ? 

O endereço de  
destino coincide com o seu 

próprio? 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

MMCE executa a leitura eletrônica do TLE e prepara N12_ACK_SOLEI.  
S_LEI= ao seu código de status de leitura (tabela 3.13). LEI=leitura do 
TLE. Os campos N_MED e CTE, deverão possuir o número cujo valor é 
o próprio endereço do MMCE (tabela 3.12). 
 

MMCE inicia contagem de tempo de 400 ms 

 
Terminou tempo de 400 ms ? 

 

Ocorreu recepção de N12_SOLEI ? 

MMCE transmite a N12_ACK_SOLEI preparada 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

 

Figura 3.51. Procedimentos do MMCE para comunicação com o TRMC. 
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4 ENSAIOS PRÁTICOS 
 

 

Nessa seção, são abordados os ensaios práticos cuja finalidade é permitir avaliações 

referentes à validação dos princípios de funcionamento de elementos do projeto conceitual do 

Sistema Automatizado para Leitura de Medidores Eletromecânicos (SALME). 

 

 

4.1 PROTÓTIPOS 
 

 

Para a realização dos ensaios práticos em questão, foram elaborados protótipos de 

elementos do SALME, cuja organização é apresentada na figura 4.1, sendo esses elementos 

descritos nos itens a seguir. 

 

 
MMCE_API_P 

COLD_P 

Microcomputador 
Portátil  

 
CODI_P 

(EIA-232) 

TRMC_P 
 

MMCE_COP_P 
(Mestre) 

MMCE_DTC_P 
(Escravo) 

EIA-485 

EIA-485 

Infravermelho 

 

Figura 4.1. Elementos do SALME pertinentes aos ensaios práticos. 
 

1) MMCE_COP_P 
 

A partir dos circuitos apresentados na subseção 3.6.3, elaborou-se o hardware 

eletrônico para o MMCE_COP_P, sendo também elaborado o hardware mecânico referente 

ao TLE_COP. A figura 4.2 apresenta imagem desses elementos de hardware, sendo as 

funções desse protótipo apresentadas a seguir.  
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TLE_COP 

Mostrador Módulo do Circuito de Controle 

Módulo da Fonte de 
Alimentação 

Interface para o COLD 

 

Figura 4.2. Elementos do MMCE_COP_P. 
 

Por meio desse protótipo foram implementadas as seguintes funções: 

1) Realização da leitura eletrônica referente ao cili ndro graduado, utili zando o 

TLE_COP. 

2) Apresentação dos caracteres da graduação interpretada, utili zando o circuito do 

mostrador. 

3) Execução dos procedimentos do MMCE_M, referentes ao Protocolo de 

Comunicação entre o Medidor e o Coletor, apresentados no item “1” , 

pertencente à subseção 3.7.2, anterior. 

4) Execução dos procedimentos do MMCE_M, referentes ao Protocolo de 

Comunicação entre Medidores, apresentados no item “2” , pertencente à 

subseção 3.7.2, anterior. 

Para a realização dessas funções desenvolveu-se um software na linguagem 

Assembly, para o microcontrolador 89C2051, sendo esse software armazenado e executado 

por IC1 (figura 3.35). 

Referente à implementação referenciada no item “1” anterior, IC2 (figura 3.35) foi 

utili zado para decodificar os sinais do TLE_COP. Para essa decodificação, no barramento de 
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endereços do IC2, foram ligadas as saídas do TLE_COP, sendo que para cada combinação 

formada nesse barramento de endereços, IC2 apresenta no seu barramento de dados, código 

que corresponde à exposição de setor(es) à Janela de Leitura. A relação entre esses sinais é 

apresentada na tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1 - Tabela de decodificação referente ao IC2 (figura 3.35). 
 

Tabela de decodificação referente ao IC2 

Tensões nas saídas do Circuito 
do TLE_COP (volts) 

Tensões no barramento de 
dados de IC2 (volts) 

D
A

T
A
9 

D
A

T
A
8 

D
A

T
A
7 

D
A

T
A
6 

D
A

T
A
5 

D
A

T
A
4 

D
A

T
A
3 

D
A

T
A
2 

D
A

T
A
1 

D
A

T
A
0 

Q4 Q4 Q2 Q1 Q0 

Setor(es) 
exposto(s) à 

 Janela de Leitura 

Graduação 
Interpretada 

0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 5 0/1 0 
5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 5 0 1 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 0 5 5 1/2 1 
5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 2 2 
5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 0 5 0 5 2/3 2 
5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 3 3 
5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 0 5 5 5 3/4  3 
5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 5 0 0 0 4 4 
5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 0 0 5 4/5 4 
5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 0 5 0 5 0 5 5 
5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5/6 5 
5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 5 5 0 0 6 6 
5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 6/7 6 
5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 7 7 
5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 7/8 7 
5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 8 8 
5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 5 8/9 8 
0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 0 9 9 
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 9/0 9 

 

Referente à implementação referenciada no item “3” anterior, IC3 e IC4 (figura 

3.36), realizam função análoga ao do Conversor optoeletrônico digital (CODI), servido como 

interface para IC1, para as comunicações com o protótipo do COLD, tendo por função 

converter os sinais eletrônicos do padrão EIA-232 para sinais ópticos do padrão de radiação 

infravermelha adotado para essas comunicações, e vice-versa. Para as comunicações 

referentes aos itens “3” e “4” , anteriores, o MMCE_COP_P atuou como mestre na hierarquia 

da rede local, sendo endereçado como MMCE 1, conforme  atribuição apresentada na tabela 

3.12.  
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Para esse protótipo, utili zou-se um TLE_COP, que apresenta as seguintes dimensões: 

*
 Raio da circunferência para posicionamento das chaves ópticas: 4,0 cm. 

*
 Espaço angular referente à região escura da borda: 39º (∆α=3º). 

*
 Raio do cili ndro graduado (RCG): 1,5 cm. 

 

2) MMCE_DTC_P 
 

A partir dos circuitos apresentados na subseção 3.6.1, elaborou-se o hardware 

eletrônico para o MMCE_DTC_P, sendo também elaborado o hardware mecânico referente 

ao TLE_DTC. A figura 4.3 apresenta imagem desses elementos de hardware, sendo as 

funções desse protótipo apresentadas a seguir. 

 

 

Módulo do Circuito de Controle 

Mostrador 
Módulo da Fonte de 

Alimentação 

TLE_DTC 

 

Figura 4.3. Elementos do MMCE_DTC_P. 
 

Por meio desse protótipo foram implementadas as seguintes funções: 

1) Realização da leitura eletrônica referente ao cili ndro graduado, utili zando o 

TLE_DTC. 
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2) Apresentação dos caracteres da graduação interpretada, utili zando o circuito do 

mostrador. 

3) Execução dos procedimentos do MMCE_E, referentes ao Protocolo de 

Comunicação entre Medidores, apresentados no item “2” , pertencente à 

subseção 3.7.2, anterior. 

4) Execução dos procedimentos do MMCE, referentes ao Protocolo de 

Comunicação entre o Terminal e o Medidor, apresentados no item “3” , 

pertencente à subseção 3.7.2, anterior. 

Para a realização dessas funções desenvolveu-se um software na linguagem 

Assembly, para o microcontrolador 89C2051, sendo esse software armazenado e executado 

por IC1 (figura 3.27). 

Referente à implementação referenciada no item “1”  anterior, utili zou-se os recursos 

de conversão analógico-digital disponível em IC2 (figura 3.27), que possui dois canais para a 

conversão em questão, sendo um canal ligado ao DOF0 e outro ao DOF1. Para se gerar os 

padrões de tons de cinza, utili zou-se o software Microsoft Word 2000, que define tons de 

cinza por meio de um valor percentual, onde o 0% é o mais claro (transparência) e o 100% é o 

mais escuro. Assim sendo, produziu-se uma estampa conforme esquemático apresentado na 

figura 4.4, sendo essa impressa sobre papel branco, por meio do uso de uma impressora a jato 

de tinta. 
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Parâmetros do Setor  Face Curva do Cili ndro 

Graduado Retificada 
 Percentagem para Tom de Cinza (%) Número do Setor  

 9    95 9  

 8    90 8  

 7    87,5 7  

 6    85 6  

 5    80 5  

 4    75 4  

 3    70 3  

 2    65 2  

 1    60 1  

 0    0 0  

        

 

Figura 4.4. Tons de cinza para o MMCE_DTC_P. 
 

Na tabela 4.2, são apresentados os intervalos de tensão utili zados para a interpretação 

do TLE_DTC do MMCE_DTC_P. 

 

Tabela 4.2 - Tabela dos intervalos utili zados para o MMCE_DTC_P. 
 

Intervalos de tensão utili zados para interpretação do TLE_DTC do MMCE_DTC_P 

 Intervalos de tensão  
referentes ao DOF1 

(volts) 

 Intervalos de tensão  
referentes ao DOF0 

(volts) 

Graduação 
Interpretada 

Observação 

5,00 ≤ V ≥ 4,00 ---------------------- 1 
A tensão na saída de DOF0 não precisa 
ser medida, sendo definida como valor de 
leitura o número “1” . 

1,48 < V ≥ 1,40 9 

1,85 < V ≥ 1,48 8 

2,10 < V ≥ 1,85 7 

2,45 < V ≥ 2,10 6 

2,65 < V ≥ 2,45 5 

2,92 < V ≥ 2,65 4 

4,01< V ≥ 2,92 3 

5,00 ≤ V ≥ 4,01 2 

1,10 < V ≥ 0,00 1 

4,00 < V ≥ 0 

1,40 < V ≥ 1,10 0 

A tensão na saída de DOF1 indica que a 
borda de transição existente entre os 
setores nove e zero não está sendo 
exposta a DOF0. Deve-se verificar a qual 
desses intervalos de tensão pertence a 
medida de tensão apresentada na saída de 
DOF0, para se determinar, como valor de 
leitura, o número correspondente ao 
respectivo caractere da Graduação 
Interpretada. 
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Para esse protótipo, utili zou-se um TLE_DTC, que apresenta as seguintes dimensões: 

+
 Raio do cili ndro graduado (RCG): 1,25 cm. 

+
 Espaço angular referente ao ∆α: entre 1° e 3º. 

+
 Dimensões das janelas dos detectores DOF0 e DOF1: 0,3 cm x 0,7 cm. 

+
 Área das janelas dos detectores DOF0 e DOF1: 0,21 cm2.   

Ainda sobre esse dimensionamento, são apresentados na figura 4.5, valores 

referentes ao posicionamento dos módulos da fonte de luz e de fotodetecção, utili zados para 

DOF0 e DOF1. 

 

 

Módulo de 
Fotodetecção 

Módulo da 
Fonte de Luz 

Cili ndro Graduado 

DOF 

45º 45º 

0,5 cm 
1,0 cm 

 

Figura 4.5. Dimensões referentes ao posicionamento dos módulos da fonte de 
luz e fotodetecção utili zados para o MMCE_DTC_P. 

 

3) MMCE_API_P 
 

A partir dos circuitos apresentados na subseção 3.6.2, elaborou-se o hardware 

eletrônico para o MMCE_API_P, sendo também elaborado o hardware mecânico referente ao 

TLE_API. A figura 4.6 apresenta imagem desses elementos de hardware, sendo as funções 

desse protótipo apresentadas a seguir. 
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Módulo da Fonte 
de Alimentação 

Mostrador 

Circuito de Controle 

TLE_API 

 

Figura 4.6. Elementos do MMCE_API_P. 
 

Por meio desse protótipo foram implementadas as seguintes funções: 

1) Realização da leitura eletrônica referente ao cili ndro graduado, utili zando o 

TLE_API. 

2) Apresentação dos caracteres da graduação interpretada, utili zando o circuito do 

mostrador. 

Para a realização dessas funções, desenvolveu-se um software na linguagem 

Assembly, para o microcontrolador 80C51 (IC1 na figura 3.30), sendo esse software 

armazenado em IC3 (figura 3.30). Referente à implementação citada no item “1” , utili zou-se 

os recursos de conversão analógico-digital disponível em IC5 (figura 3.31), que possui um 

canal para a conversão em questão, sendo esse canal ligado ao TSL1410R, que foi utili zado 

para as funções do M_LSA (figura 3.29). 

A estampa referente à figura 3.11, foi produzida utili zando-se recursos gráficos do 

Microsoft Word 2000, sendo realizada impressão em filme transparente, utili zando-se uma 

impressora a LASER. Nesse filme, a área referente à região clara da estampa ficou 

transparente, sendo aplicado à região escura o tom de cinza mais escuro possível. Esse filme 

foi fixado sobre um cili ndro com superfície espelhada, sendo que a região clara permitiu 
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reflexão cuja saída do M_LSA apresentou níveis de tensão entre 4,9V e 5,0V, tendo a região 

escura apresentado níveis de tensão entre 3,0V e 4,0V. Esses níveis de tensão foram obtidos 

utili zando para o M_LSA um filtro que reduz a luz incidente em 70%, haja vista que a 

iluminação ambiente, sem esse filtro, levava o módulo em questão à saturação, impedindo a 

aquisição de imagem.  

Para o processamento de imagens, foram definidos os seguintes parâmetros: tensão 

de 4,5V, utili zada como limiar para determinar os estados lógicos dos pixels; largura de cada 

raia corresponde a 79 pixels do M_LSA (TSL1410R). 

Para esse protótipo, utili zou-se um TLE_API, que apresenta as seguintes dimensões: 

,
 Raio do cili ndro graduado (RCG): 1,45 cm. 

,
 Espaço angular referente ao ∆α: 11,85º. 

,
 Dimensões da Janela do MAI: 0,2 cm (Lj) x 5,0 cm (Cj). 

,
 Área da Janela do MAI: 1,0 cm2.   

Ainda sobre esse dimensionamento, são apresentados na figura 4.7, valores 

referentes ao posicionamento dos módulos da fonte de luz e do M_LSA, utili zados para o 

Módulo para Aquisição de Imagem (MAI). 

 

M_LSA 
Módulo da 

Fonte de Luz 

Cili ndro Graduado 

MAI 

45º 45º 

0,8 cm 
2,5 cm 

 

Figura 4.7. Dimensões referentes ao posicionamento dos módulos da fonte de 
luz e do M_LSA utili zados para o MMCE_API_P. 
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4) TRMC_P 
 

A partir dos circuitos apresentados na subseção 3.6.4, elaborou-se o hardware 

eletrônico para o TRMC_P. A figura 4.8 apresenta imagem desses elementos de hardware, 

sendo as funções desse protótipo apresentadas a seguir. 

 

Mostrador Fonte de 
Alimentação 

Circuito de 
Controle 

 

Figura 4.8. Elementos do TRMC_P. 
 

Por meio desse protótipo foram implementadas as seguintes funções: 

1) Execução dos procedimentos do TRMC, referentes ao Protocolo de 

Comunicação entre o Terminal e o Medidor, apresentados no item “3” , 

pertencente à subseção 3.7.2, anterior. 

2) Apresentação no mostrador, dos caracteres da graduação interpretada, oriundos 

do MMCE_DTC_P, sendo os dados referentes a esses caracteres obtidos por 

meio das comunicações cujos procedimentos são referenciados no item “1” , 

anterior. 

Para a realização dessas funções, desenvolveu-se um software na linguagem 

Assembly, para o microcontrolador 89C2051, sendo esse software armazenado e executado 

por IC1 (figura 3.38). 
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5) COLD_P 
 

Para representar o protótipo referente ao Coletor de Dados (COLD), na realização 

dos ensaios práticos referentes a essa seção, será utili zada a sigla COLD_P. Os componentes 

desse protótipo são descritos nos itens “5.1” e “5.2” , a seguir. 

 

5.1) Microcomputador portátil 
 

Para o microcomputador portátil, foi utili zado um Notebook com processador 

Celeron a 700 MHz, unidade de disco rígido de 6,4 GB, memória RAM de 64 MB, com 

sistema operacional Microsoft Windows Mill ennium Edition. Para realização das aquisições 

de dados de leitura do MMCE_COP_P e do MMCE_DTC_P, desenvolveu-se um software 

utili zando a linguagem Objetct Pascal, a partir do ambiente Delphi 3.0. Esse software 

implementa os procedimentos do COLD, referentes ao Protocolo de Comunicação entre o 

Medidor e o Coletor, apresentados no item “1” , pertencente à subseção 3.7.2, anterior. Na 

figura 4.9, é apresentada a interface homem-máquina do citado software.  

 

Figura 4.9. Interface homem-máquina do software do COLD_P. 
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5.2) CODI_P 
 

A partir dos circuitos apresentados na subseção 3.6.5, elaborou-se o hardware 

eletrônico para o CODI_P. A figura 4.10 apresenta imagem desses elementos de hardware, 

sendo as funções desse protótipo apresentadas a seguir. 

 

Circuitos de Controle, Comunicação e 
Fonte de Alimentação. 

Conexão 
com o 
COLD 

 

 

Figura 4.10. Elementos do CODI_P. 
 

Por meio desse protótipo foram implementadas as funções de conversão de sinais 

eletrônicos do padrão EIA-232 para sinais ópticos do padrão de radiação infravermelha 

adotado para esses ensaios práticos (padrão exposto no item “2” , pertencente à subseção 

3.7.1), e vice-versa. Para a realização dessas funções desenvolveu-se um software na 

linguagem Assembly, para o microcontrolador 89C2051, sendo esse software armazenado e 

executado por IC1 (figura 3.41). 
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4.2  ENSAIOS 
 

 

Nas subseções 4.2.1 e 4.2.2, a seguir, são abordados os ensaios práticos realizados 

com os protótipos descritos na subseção 4.1, anterior. 

 

 

4.2.1 Ensaios referentes aos transdutores para leitura eletrônica (TLE)  
 

 

Esses ensaios foram realizados com a finalidade de permitir avaliações sobre as 

propostas conceituais de implementação dos transdutores para leitura eletrônica, apresentadas 

nas subseções 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3.  

Para os ensaios em questão, foram realizados movimentos de rotação nos cili ndros 

graduados pertencentes aos protótipos MMCE_DTC_P, MMCE_API_P e MMCE_COP_P, 

sendo que para esses movimentos: 

1)  Foram observados os sinais eletrônicos dos protótipos dos transdutores para 

leitura eletrônica (TLE_DTC, TLE_API e TLE_COP), por meio da utili zação de 

instrumentos de medição apropriados, sendo constatado que houve 

conformidade com o previsto nas subseções 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3. 

2)  Os softwares desenvolvidos para os circuitos de controle dos protótipos, 

permitiram a realização da interpretação dos transdutores para leitura eletrônica, 

sendo os caracteres referentes à graduação interpretada, apresentados nos 

respectivos mostradores (LCD-Liquid Crystal Display), havendo conformidade 

dessa interpretação com o previsto nas subseções 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3. 
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Diante do exposto, foram validados os princípios de funcionamento dos transdutores 

TLE_DTC, TLE_API e TLE_COP, ratificando as propostas conceituais apresentadas nas 

subseções 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3. 

 

 

4.2.2 Ensaios referentes ao conceito de estrutura de comunicações do SALME  
 

 

Esses ensaios foram realizados com a finalidade de permitir avaliações sobre o 

conceito de estrutura de comunicações adotado para o Sistema Automatizado para Leitura de 

Medidores Eletromecânicos (SALME), sendo verificada a validação da utili zação dos meios 

de comunicação envolvidos nessa estrutura, para os propósitos de transferências de dados 

referenciados na subseção 3.1 anterior. 

Para os ensaios em questão, foram realizadas comunicações pertinentes aos três 

protocolos do SALME, sendo que essas comunicações: 

1)  Permitiram validar o princípio de funcionamento do conceito de automatização 

do processo de aquisição de dados de leitura de medidores eletromecânicos, 

exposto na subseção 3.1 anterior, sendo que o COLD_P permitiu realizar a 

aquisição de dados de leitura eletrônica, referente aos cili ndros graduados 

pertencentes aos protótipos MMCE_COP_P e MMCE_DTC_P. Para essa 

aquisição de dados, o COLD_P executou os procedimentos do Protocolo de 

Comunicação entre o Medidor e o Coletor, apresentados no item “1” , 

pertencente à subseção 3.7.2 anterior, sendo validadas as utili zações da radiação 

infravermelha e do padrão EIA-485, como meios de comunicação para os 

propósitos de transferências de dados em questão. 
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2) Permitiram validar o princípio de funcionamento do TRMC, exposto na 

subseção 3.1 anterior, sendo que o TRMC_P permitiu a visualização dos 

caracteres da graduação interpretada, oriundos do MMCE_DTC_P, os quais 

foram obtidos por meio da execução dos procedimentos do Protocolo de 

Comunicação entre o Terminal e o Medidor, apresentados no item “3” , 

pertencente à subseção 3.7.2 anterior. As comunicações executadas por meio de 

desse protocolo validaram a utili zação do padrão EIA-485, para os propósitos de 

transferência de dados em questão, sendo ratificado o conceito do modelo de 

aplicação voltado para o combate à fraude citado no item “2” , pertencente à 

subseção 3.1 anterior. 

Referente aos ensaios que envolveram as comunicações citadas anteriormente, 

observou-se que: 

-
 Os protótipos CODI_P e MMCE_COP_P, permitiram a realização de 

comunicações utili zando o padrão de radiação infravermelha, com distâncias de 

separação entre esses protótipos que chagaram até 4,5m, sendo as interfaces 

diretamente apontadas uma para outra. Essas comunicações foram realizadas em 

campo aberto, durante o dia e à noite. 

-
 O tempo típico para o COLD_P realizar a aquisição de dados de leitura eletrônica, 

referente a qualquer um dos protótipos MMCE_COP_P ou MMCE_DTC_P, foi de 

3,0 segundos. 

-
 O tempo típico para o TRMC_P realizar a comunicação com o MMCE_DTC_P e 

apresentar os caracteres da graduação interpretada no mostrador, foi de um 

segundo. 
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5 CONCLUSÕES 
 

 

A abordagem do projeto de sistema realizada neste trabalho permitiu explorar 

conceitos voltados para o propósito de contribuir para a evolução dos medidores de consumo 

de energia elétrica, eletromecânicos, residenciais, com transdutor por indução acoplado a 

registrador mecânico ciclométrico, tendo da mesma forma contribuído para a evolução de 

outros medidores semelhantes, aos quais possam ser estendidos os conceitos em questão. 

O conceito da arquitetura proposta para o sistema abordado, bem como os conceitos 

pertinentes aos elementos do sistema em questão, oferecem contribuição que se soma aos 

esforços que buscam soluções para os atuais problemas existentes, principalmente no que se 

refere à automatização dos atuais processos de aquisição de dados do consumo de energia 

elétrica, e no combate às fraudes. 

Dentre as propostas conceituais exploradas para a implementação da leitura 

automatizada dos medidores eletromecânicos, aquela que aborda a conversão optoeletrônica 

analógica, utili zando fotodiodo, para a detecção de tons de cinza, foi a que apresentou 

destacada facili dade para implementação, tendo seu conjunto exigido a menor quantidade de 

componentes em comparação com a proposta que aborda a conversão optoeletrônica digital e 

a proposta que aborda a aquisição e processamento de imagens. 

Os resultados obtidos nos ensaios práticos efetuados com os protótipos dos 

elementos do sistema abordado foram satisfatórios, sendo validados os princípios de 

funcionamento desses elementos, ratificando os conceitos propostos, mostrando que os 

objetivos previstos neste trabalho foram alcançados em toda a sua plenitude. 

São sugeridos como trabalhos futuros estudos sobre: a confiabili dade das partes que 

formam a citada arquitetura; o desenvolvimento de produtos baseados nos elementos 
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apresentados neste trabalho; os custos relacionados com a viabilidade financeira das propostas 

apresentadas. 



242 

 

REFERÊNCIAS* 

 

 

ALVES, W. P. Palm OS e Windows CE: desenvolvimento de aplicações. São Paulo: Érica, 
2002. 

 

ANEEL 1, Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução N.º 456, de 29 de Novembro de 
2000. Estabelece, de forma atualizada e consolidada, as Condições Gerais de 
Fornecimento de Energia Elétr ica. Brasília: 2000. 

 

ANEEL 2, Agência Nacional de Energia Elétrica. Informações do Setor Elétrico | Mercado de 
Distribuição. Disponível em <http://www.aneel.gov.br/>. Acesso em: 25 jul. 2003. 

 

BANDEIRANTE ENERGIA S. A. Disponível em <http://www.bandeirante.com.br>. Acesso 
em: 15 jul. 2005. 

 

BIZARRIA, J. W. P. Sistema Automatizado para Aquisição de Dados de Consumo de 
Energia Elétr ica, Água e Gás. São Paulo, 2000, Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Elétrica) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

 

BRAGA, N. C. Medidor de Consumo de Energia. Revista Saber Eletrônica. nº 343. p.21-26. 
ago. 2001. 

 

B&B ELECTRONICS, Mfg. Co. Inc. RS-422 and RS-485 Application Note. Ottawa: 1997. 
 

CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. Padrão técnico na área de distribuição:  Padrão de 
Entrada Instalado no Alto do Poste com Leitura Através de Lente. Disponível em < 
http://www.cpfl.com.br/publ_tecnica >. Acesso em: 28 nov. 2005. 

 

DEL SOTO, M. S. e SÁNCHEZ, J. A. C. Transmissão digital e fibras ópticas. São Paulo: 
MAKRON Books do Brasil Editora Ltda., 1994. 

 

ECIL INFORMÁTICA Ind. e Com. LTDA. Especificação Técnica do AQT AMR SYSTEM 
(Equipamento para medição remota de energia elétrica, com 4 entradas para aquisição de 
pulsos, dedicado a medidores eletromecânicos que utili zam sensores ópticos). Disponível em 
<http://www.ecili nformatica.com.br>. Acesso em: 25 nov. 2005. 

                                                
* De acordo com: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: 
referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 



243 

 

 

ELSTER 1, Metering Systems. Products & Services – Electricity Metering; Water Metering; 
Energy Metering- A1100 Electronic Polyphase Meter. Disponível em <http:// 
www.elstermetering.com >. Acesso em: 12 ago. 2005. 

 

ELSTER 2, Metering Systems. Products & Services - Gas Measurement. Disponível em 
<http:// www.elster.com >. Acesso em: 12 ago. 2005. 

 

ENERDIS, Chauvin Arnoux Group. Meters Mend 3 (MEMN 003NA) - CCT Pulse 
Concentrator (cccct 1001) – Win Thor Software (RS-RTC Network Geste 2002). Disponível 
em <http://www.metrix.fr>. Acesso em: 12 ago. 2005. 

 

FREEMAN, R. L. Telecommunications transmission handbook. 4th. ed., New York: John 
Wiley & Sons, Inc., 1998. 

 

GONZALEZ, R. C. e WOODS, R. E. Processamento de imagens digitais. São Paulo: 
EDGARD BLÜCHER LTDA., 2000. 

 

GROSSMANN, F. e ZYNGIER, M. L. Código de barr as: da teoria à prática. São Paulo: 
Nobel, 1991. 

 

HELFRICK, A. D.; COOPER, W. D. Instrumentação Eletrônica Moderna e Técnicas de 
Medição. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil Ltda., 1994. 

 

IDOETA, I. V. e CAPUANO, F. G. Elementos de Eletrônica Digital. 29. ed., São Paulo: 
Editora Érica, 1999. 

 

IEC 62053-31, International Electrotechnical Commission. Electricity Metering Equipament 
(a.c.) - Particular Requeriments, Part 31 - Pulse outoput devices for electromechanical and 
electronic meters (two wires only). 1998. 

 

JARDINI, J. A. Sistemas Digitais para Automação da Geração, Transmissão e 
Distr ibuição de Energia Elétr ica. São Paulo: FCA, 1996. 

 

LANDS+GYR, Ltd. Electricity Meters IEC - Residential and Commercial  -ZMD110AR - 
ZMD120AR - Technical Data. Disponível em <http://www.landisgyr.com>. Acesso em: 15 
ago. 2005. 

 



244 

 

LAO INDÚSTRIA. Produtos e Serviços - Catálogos técnicos: central de medição individual 
(consumos de água, gás e energia elétrica); hidrômetros; medidores de consumo de gás. 
Disponível em <http:// www.laosp.com.br>/. Acesso em: 10 nov. 2005. 

 

MAXFARAD. Product - Specifications: 8020, 1625, 2245. Disponível em 
<http://www.maxfarad.com/product/HighEnergyType.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2005. 

 

MEDEIROS FILHO, S. de. Medição de Energia Elétr ica. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC-Livros 
Técnicos e Científicos Editora S. A., 1997. 

 

METALTEX, Produtos eletrônicos METALTEX LTDA.Guia Geral de Produtos –Chaves e 
Microchaves. São Paulo, 1997. 

 

MIRANDA JÚNIOR, J. A. e AGHAZARM, B. Transmissão de Dados em Sistemas de 
Computação. 3. ed. São Paulo: Érica, 1988. 

 

MOISE, A. Measurement Canada - Utility Industry Standard – Tables User´s Guide. 
Canada: Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1998. 

 

M-BUS. The M-Bus: A Documentation. Disponível em <http://www.m-bus.com/>. Acesso 
em: 16 ago. 2005. 

 

NATIONAL, Semiconductor Corporation. Interface Databook. U. S. A., 1986. p. 1.126. 
 

NERTEC, Inc. Products. Disponível em <http://www.nertec.com/>. Acesso em: 25 jul. 2005. 
 

RODRIGUES, J. E. Medidor Eletrônico: Eletropaulo possui 27 mil equipamentos na sua área 
de concessão. Revista Saber Eletrônica. nº 367. p.44. ago. 2003. 

 

SILVA, V. L. P. da. Aplicações práticas do código de barr as. São Paulo: Nobel, 1989. 
 

SEABRA, A. C. Amplificadores operacionais: teoria e análise. São Paulo: Érica, 1996. 
 

SOARES, L. F. et al. Redes de Computadores: das LANs, MANs e WANs às redes ATM . 
Rio de Janeiro: Campus, 1995. 

 

SOUSA, L. B. de. Redes de Computadores: Dados, Voz e Imagem. São Paulo: Érica, 1999. 



245 

 

 

SZYDLOWSKI, R. F. Automated Meter Reading Techniques. U.S. Department of Energy. 
Disponível em www.energytech.pnl.gov. Acesso em: 10 abr. 2003. 

 

TAOS, Texas Advanced Optoelectronic Soluctions Inc. Products. Linear Sensor Arr ay With 
Hold. Data sheets TSL, USA, 2001. 

 

TEMIC, Semiconductors. Technical L ibrary. CD ROM. Germany, february, 1997. 
 

TITTEL, E. Coleção Schaum - Rede de Computadores . Porto Alegre: Bookman, 2003. 
 

TEXAS INSTRUMENTS, Incorporated. Products – Data sheet TRF6900 (Single-Chip RF 
Transceiver); Data sheet MSP430 (Ultra-Low-Power Microcontrollers); Applications 
MSP430 (Measurement – Electricity Meter); TSL Photodiode components. Disponível em 
<http://www.ti.com>. Acesso em: 10 jan. 2005. 

 

VASCONSELOS, F. V. et al. Calibração de Medidores de Energia Elétr ica Ativa em 
Condições não Senoidais. Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM) – III  Congresso 
Brasileiro Metrologia 2003. Anais. Recife, 2003. 

 

VEEDER-ROOT DO BRASIL Indústria e Comércio. Catálogo de contadores mecânicos e 
geradores de pulsos. São Paulo, jul./1994. 

 

ZENNER. Product info (Single-jet meters, Gas meters, Electronic accessories). Disponível 
em <http://www.zenner.de/>. Acesso em: 10 jan. 2005. 
 



246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 



247 

 

ANEXO A - Tópicos sobre a Resolução 456 referentes ao PLNAM 
 

 

No Brasil, as condições gerais de fornecimento de energia elétrica foram 

estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio da Resolução 

número 456, de 29 de novembro de 2000. A partir dessa Resolução e em função das 

necessidades deste trabalho, são apresentadas, a seguir, as principais disposições relacionadas 

ao Processo de Leitura Não Automatizada do Medidor: 

 

1) Da concessionária, do consumidor e da unidade consumidora 
 

1.1) A concessionária 
 

O artigo 2o, inciso II , define a concessionária ou permissionária, como sendo o 

agente titular de concessão ou permissão, federal, para prestar o serviço público de energia 

elétrica. 

 

1.2) O consumidor 
 

O artigo 2o, inciso III , define o consumidor como sendo a pessoa física ou jurídica, 

ou comunhão de fato ou de direito, legalmente representada, que solicitar à concessionária o 

fornecimento de energia elétrica e assumir a responsabili dade pelo pagamento das faturas e 

pelas demais obrigações fixadas em normas e regulamentos da ANEEL, assim vinculando-se 

aos contratos de fornecimento, de uso e de conexão ou de adesão, conforme cada caso. 

Esse mesmo artigo, no inciso XXV , define o “Pedido de fornecimento” como sendo 

o ato voluntário do interessado que solicita ser atendido pela concessionária no que tange à 

prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica, vinculando-se às condições 

regulamentares dos contratos respectivos. 
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Esse mesmo artigo, no inciso V, define o “Contrato de adesão” como sendo o 

instrumento contratual com cláusulas vinculadas às normas e regulamentos aprovados pela 

ANEEL, não podendo o conteúdo das mesmas ser modificado pela concessionária ou 

consumidor, a ser aceito ou rejeitado de forma integral. 

 

1.3) A unidade consumidora 
 

O artigo 2o, inciso XL, define unidade consumidora como sendo o conjunto de 

instalações e equipamentos elétricos, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em 

um só ponto de entrega, com medição individualizada e correspondente a um único 

consumidor. 

 

2) Dos grupos de fornecimento 
 

2.1) Grupo A 
 

O artigo 2o, inciso XXII , define como “Grupo A”, o grupamento composto de 

unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou, os casos 

de exceções previstos na Resolução em questão. 

 

2.2) Grupo B 
 

O artigo 2o, inciso XXIII , define como “Grupo B”, o grupamento composto de 

unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, ou, os casos de 

exceções previstos na Resolução em questão. 
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3) Do ponto de entrega de energia 
 

3.1) O ponto de entrega 
 

O artigo 2o, inciso XXV I, define como ponto de entrega o ponto de conexão do 

sistema elétrico da concessionária com as instalações elétricas da unidade consumidora, 

caracterizando-se como o limite de responsabili dade do fornecimento. 

O artigo 9o informa que o ponto de entrega de energia elétrica deverá situar-se no 

limite da via pública com o imóvel em que se localizar a unidade consumidora, ressalvados os 

seguintes casos:  

.
 Havendo uma ou mais propriedades entre a via pública e o imóvel em que se 

localizar a unidade consumidora, o ponto de entrega situar-se-á no limite da via 

pública com a primeira propriedade intermediária. 

.
 Havendo interesse do consumidor em ser atendido por ramal subterrâneo, em 

área servida através de rede aérea, o ponto de entrega situar-se-á na conexão 

deste ramal com a rede aérea. 

.
 Nos casos de prédios de múltiplas unidades, cuja transformação pertença à 

concessionária e esteja localizada no interior do imóvel, o ponto de entrega 

situar-se-á na entrada do barramento geral. 

.
 Tratando-se de linha de propriedade do consumidor, o ponto de entrega situar-se-

á na estrutura inicial desta linha. 

.
 Havendo conveniência técnica e observados os padrões da concessionária, o 

ponto de entrega poderá situar-se dentro do imóvel em que se localizar a unidade 

consumidora. 

.
 Tratando-se do ponto de entrega, este poderá situar-se no local ou não, onde 

forem instalados os equipamentos para medição de energia elétrica. 
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3.2) Responsabili dade da concessionária com relação ao ponto de entrega 
 

Sobre essa atribuição, o artigo 10o explicita que até o ponto de entrega, a 

concessionária deverá adotar todas as providências com vistas a viabili zar o fornecimento, 

observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis, bem como 

operar e manter o seu sistema elétrico.  

 

4) Da medição 
 

4.1) A instalação dos equipamentos de medição 
 

O artigo 32 atribui a concessionária à obrigação de instalar equipamentos de medição 

nas unidades consumidoras, exceto quando:  

/
 O fornecimento for para iluminação pública, semáforos ou assemelhados, bem 

como iluminação de ruas ou avenidas internas de condomínios fechados 

horizontais. 

/
 O consumidor não providenciar as instalações de sua responsabili dade. 

/
 O fornecimento for provisório. 

/
 A critério da concessionária, nos casos previstos na Resolução em questão. 

 

4.2) O fornecimento dos equipamentos de medição 
 

 

O artigo 33 determina que o medidor e os demais equipamentos de medição serão 

fornecidos e instalados pela concessionária, às suas expensas, às unidades consumidoras que 

atendam aos níveis de carga definidos em suas normas técnicas, por tipo de ligação 
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monofásica, bifásica ou trifásica, exceto quando previsto em contrário na legislação 

específica. Este artigo, em seu parágrafo 2o, deixa a critério da concessionária escolher os 

medidores e demais equipamentos de medição que julgar necessários, bem como sua 

substituição ou reprogramação, quando considerada conveniente ou necessária, observados os 

critérios estabelecidos na legislação metrológica aplicáveis a cada equipamento.  

 

4.3) A verificação dos medidores 
 

O artigo 37 explicita que a verificação dos medidores de energia elétrica, instalados 

na unidade consumidora, deverá ser efetuada segundo os critérios estabelecidos na legislação 

metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos 

locais em que estejam instalados os referidos equipamentos. 

O artigo 38 permite ao consumidor exigir, a qualquer tempo, a aferição dos 

medidores, cujas variações não poderão exceder os limites percentuais admissíveis. 

 

5) Do calendário 
 

5.1) A disponibili zação do calendário 
 

O artigo 39 determina que a concessionária deverá organizar e manter atualizado o 

calendário das respectivas datas fixadas para a leitura dos medidores, apresentação e 

vencimento da fatura, bem como de eventual suspensão do fornecimento, o qual estará sujeito 

a fiscalização da ANEEL. Ainda, neste artigo, em seu parágrafo único, fica determinado que 

qualquer modificação nas datas do calendário deverá ser previamente comunicada ao 

consumidor, por escrito. 
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6) Da leitura e do faturamento 
 

6.1) O período típico para leitura 
 

O artigo 40 diz que a concessionária efetuará as leituras, bem como os faturamentos, 

em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, observados o mínimo de 27 (vinte e sete) 

e o máximo de 33 (trinta e três) dias, de acordo com o calendário respectivo.  

O artigo 47 explicita que as leituras e os faturamentos de unidades consumidoras do 

“Grupo B”, poderão ser efetuados em intervalos de 3 (três) ciclos consecutivos, de acordo 

com o calendário próprio, nos seguintes casos:  

0
 Unidades consumidoras situadas em área rural. 

0
 Localidades com até 1000 unidades consumidoras. 

0
 Unidades consumidoras com consumo de energia elétrica médio mensal igual ou 

inferior a 50 kWh (cinqüenta quilowatts-hora). 

Esse artigo, em seu parágrafo 1o, determina que quando for adotado o intervalo 

plurimensal, o consumidor poderá fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, 

respeitadas as datas fixadas pela concessionária.  

 

6.2) Os valores mínimos faturáveis 
 

O artigo 48 determina que os valores mínimos faturáveis, referentes ao custo de 

disponibili dade do sistema elétrico, aplicáveis ao faturamento mensal de unidades 

consumidoras do “Grupo B”, serão os seguintes: 

0
 Monofásico e bifásico a 2 (dois) condutores: valor em moeda corrente 

equivalente a 30 kWh. 

0
 Bifásico a 3 (três) condutores:  valor em moeda corrente equivalente a 50 kWh. 

0
 Trifásico: valor em moeda corrente equivalente a 100 kWh. 



253 

 

 

6.3) Impedimento ao acesso para leitura 
 

O artigo 70 determina que, ocorrendo impedimento ao acesso para leitura do 

medidor, os valores faturáveis de consumo de energia elétrica ativa serão as respectivas 

médias aritméticas dos 3 (três) últimos faturamentos. 

Esse artigo, em seu parágrafo 1o, explicita que o procedimento do artigo 70, somente 

poderá ser aplicado por 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a 

concessionária comunicar ao consumidor, por escrito, a necessidade de o mesmo desimpedir o 

acesso aos equipamentos de medição. 

 Esse artigo, em seu parágrafo 2o, explicita que o acerto de faturamento, referente ao 

período em que a leitura não foi efetuada, deverá ser realizado no segundo ou no terceiro ciclo 

consecutivo, conforme o caso, devendo as parcelas referentes às demandas ativa e reativa 

serem objeto de ajuste quando o equipamento de medição permitir registro para a sua 

qualificação. 

 

7) Da fatura 
 

7.1) Informações pertinentes à conta 
 

O artigo 83 define que as faturas deverão apresentar as seguintes informações:  

 

7.1.1) Obrigatórias: 
 

1
 Nome do consumidor. 

1
 Número de inscrição no CNPJ ou CPF quando houver. 

1
 Código de identificação. 
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2
 Classificação da unidade consumidora. 

2
 Endereço da unidade consumidora. 

2
 Número dos medidores de energia elétrica ativa e reativa, e respectiva constante 

de multiplicação da medição. 

2
 Data das leituras anterior e atual dos medidores, bem como da próxima leitura 

prevista. 

2
 Data de apresentação e de vencimento. 

2
 Componentes relativas aos produtos e serviços prestados, discriminando as 

tarifas aplicadas. 

2
 Parcela referente a impostos incidentes sobre o faturamento realizado. 

2
 Valor total a pagar. 

2
 Aviso de que as informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, 

produtos, serviços prestados e impostos, se encontram à disposição dos 

consumidores, para consulta, nas agências da concessionária. 

2
 Indicadores referentes à qualidade do fornecimento, de acordo com a norma 

específica. 

2
 Número de telefone da Central de Teleatendimento e/ou outros meios de acesso à 

concessionária para solicitações e/ou reclamações. 

2
 Número de telefone da Central de Teleatendimento da Agência Reguladora 

Estadual conveniada com a ANEEL, quando houver. 

2
 Número da Central de Teleatendimento da ANEEL. 

 

7.1.2) Quando pertinente: 
 

2
 Multa por atraso de pagamento e outros acréscimos moratórios individualmente 

discriminados. 
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3
 Parcela referente ao pagamento (créditos) de juros do empréstimo compulsório/ 

ELETROBRÁS (empresa brasileira, de economia mista, dos setores elétricos de 

usinas geradoras, linhas de transmissão e subestações). 

3
 Indicação do respectivo desconto sobre o valor da tarifa, em moeda corrente. 

3
 Indicação de fatura vencida, apontando no mínimo o mês de referência e o valor 

em reais. 

3
 Indicação de faturamento realizado com base na média aritmética nos termos dos 

artigos 57, 70 e 71, e o motivo da não realização da leitura. 

3
 Percentual do reajuste tarifário, o número da Resolução que o autorizou e a data 

de sua vigência nas faturas em que o reajuste incidir. 

 

8) Da suspensão do fornecimento 
 

8.1) Suspensão do fornecimento mediante prévia comunicação 
 

O artigo 91, em seus incisos I e XIII , permite à concessionária suspender o 

fornecimento, após prévia comunicação formal ao consumidor, nas seguintes situações: 

3
 Atraso no pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de energia 

elétrica. 

3
 Impedimento ao acesso de empregados e prepostos da concessionária, para fins 

de leitura e inspeções necessárias. 

 


