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RESUMO

A Metrologia é a ciência que abrange todos os aspectos teóricos e práticos relativos às medições, qualquer que seja a incerteza em qualquer 
campo da ciência ou tecnologia, se constituindo em uma ferramenta fundamental no crescimento e inovação tecnológica, promovendo a 
competitividade e criando um ambiente favorável ao desenvolvimento científico e industrial em todo e qualquer país. O processo industrial 
necessita de constante controle devido às normas e exigências ao qual o mesmo está submetido, se tornando imprescindível a realização de 
medidas para o controle da qualidade dos produtos industrializados e prontos para serem comercializados, garantindo alto grau de confiabilidade 
aos mesmos. Sendo assim, se propôs o referido trabalho com o intuito de verificar se uma série de produtos comercializados estão dentro dos 
padrões de qualidade exigidos nacional e internacionalmente. Para isso, foram efetuadas uma série de medições de fusíveis de proteção, 
confrontando se os mesmos estão de acordo com as normas obrigatórias exigidas pela metrologia industrial e legal, visando proteger o 
consumidor de eventuais produtos que estejam fora de padrão, através de conceitos estatísticos fundamentais para a expressão correta dos 
resultados. Fusíveis são dispositivos simples e essenciais para proteção em instalações elétricas contra surtos de elevada corrente elétrica, 
prevenindo danos em dispositivos e equipamentos eletrônicos dos mais diversos, assim como na instalação elétrica de automóveis, 
interrompendo a circulação de corrente elétrica quando alguma anomalia acontece. Existem vários tipos de fusíveis, mas para aplicações em 
equipamentos eletrônicos os mais comuns são em cilindro de vidro, de efeito rápido e com corrente nominal na faixa de 0,5 a 30 A. A corrente 
nominal do elo fusível deve ser, no mínimo, 20% maior do que a máxima corrente de carga que circulará por ele e romper em até 20% acima de 
seu valor nominal. Para a realização das medidas de corrente de ruptura utilizamos elementos fusíveis de 0,5 A, em um circuito com uma fonte de 
corrente contínua e uma fonte de corrente alternada, aplicando uma ddp em cada situação em um resistor de carga de 1 Ω ± 1% em série com um 
amperímetro, em que a corrente elétrica foi medida até que o elo fusível de cada um rompesse. O valor encontrado é referente a média de 30 
medidas e utilizado para a interpretação frente à norma, com o devido tratamento estatístico. Os resultados mostraram uma grande dispersão, 
em que o menor valor foi 1,32 A e o maior valor 2,59 A no circuito com corrente contínua. Já com corrente alternada, o menor valor medido foi 
2,05 A e o maior valor 2,97 A. Os valores médios da corrente de ruptura para as duas séries de medidas, com os respectivos desvios padrão, foram 
de (1,73 ± 0,40) A para corrente contínua e (2,40 ± 0,24) A para a corrente alternada. Como a incerteza instrumental é de 0,01 A, o resultado dos 
valores médios com as respectivas incertezas combinadas resultaram em (1,73 ± 0,14) A para corrente contínua e (2,40 ± 0,11) A para a corrente 
alternada. Concluímos assim que os resultados estão muito acima dos valores esperados para a corrente nominal máxima especificada pelo 
fabricante sem que o mesmo venha a romper, que é de 0,5 A, não sendo respeitada em nenhuma situação. No circuito com corrente contínua o 
valor ficou cerca de 240% acima do valor nominal e no circuito de corrente alternada obtivemos 380% acima do valor especificado. Enfatizamos 
também que os componentes analisados não cumpriram seu papel de proteção para que foram concebidos, cabendo aos órgãos de fiscalização 
um controle mais efetivo dos lotes que se encontram no mercado disponível aos consumidores.
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