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Introdução
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Neste e-Book falaremos sobre como implementar um sistema de 

monitoramento remoto  de energia elétrica em sua empresa.

Sua fatura está com valor acima do pretendido?

Não se preocupe.

Sabemos que sua empresa pode estar com contensão

de gastos, mas você como gestor deverá atuar no que

é mais importante, a valorização dos equipamentos

elétricos. Cuidado pois seus equipamentos podem

estar ultrapassados e isso pode causar um curto em

sua empresa em pleno horário de trabalho.



Apenas mudanças de hábitos no meio empresarial é
estressante para os funcionários e na realidade não trás
benefícios relevantes na sua conta de energia elétrica.
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Mudanças na estrutura dos equipamentos de energia 
de sua empresa é totalmente necessária para uma real 
contenção de gastos!
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5. Como posso corrigir o fator de potência da minha empresa ou indústria?
6. Qual é a melhor tarifa: a verde ou a azul?
7. Por que devo racionalizar energia?

Você já parou pra fazer as seguintes perguntas?

4

1. Por que a tarifa no horário de ponta é mais cara?
2. Por que, além do consumo, tenho que pagar pela demanda?
3. O que é o excedente reativo?
4. Para que contratar medição de energia?
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Respondendo a Perguntas

O horário de ponta ou horário de pico, é o período em que mais se consome 

energia. Este alto consumo não chega normalmente a sobrecarregar o sistema de 

elétrico, mas pode, em momentos extremos, causar problemas. 

1. Por que a tarifa no horário de ponta é mais cara?

Respondendo a Perguntas

O consumo pago se refere à energia elétrica realmente consumida, enquanto que

a demanda remunera a disponibilidade do sistema, que precisa estar preparado

para suportar a demanda contratada, mesmo que por um pequeno intervalo de

tempo.

2. Por que, além do consumo, tenho que pagar pela demanda?
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Uma das maneiras de se corrigir o fator de potência é através da instalação de 

capacitores. Eles podem ser colocados no barramento principal do 

estabelecimento, corrigindo o fator de potência de toda a instalação, ou, junto às 

máquinas mais indutivas, corrigindo o fator de potência apenas dessas máquinas. 

3. Como posso corrigir o fator de potência da minha empresa ou indústria?

Respondendo a Perguntas
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Cuidado! Não mexa nos equipamentos elétricos se você 

não for preparado para isso!

Você pode ocasionar graves acidentes.

Contrate um profissional de confiança e qualidade 

para analisar e passar o devido orçamento para 

realização do serviço necessário.
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Você Sabia?

“Art. 128. Nas instalações de utilização de energia elétrica serão obedecidas 

as normas em vigor, da Associação Brasileira de Normas Técnicas

Parágrafo único. Nessas instalações deverão ser adotados aparelhos de 

medição, de propriedade do concessionário, e por ele instalados, à sua 

custa, salvo em casos especiais e de emergência, a juízo da Fiscalização, 

devendo ser aferidos e selados por ocasião de sua instalação.”

• O Decreto 41.019 de 1957 – Trás informações importantíssimas 

para você que ainda tem dúvidas na contratação imediata de 

uma medição elétrica.
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Facilitando 

E quais são as obrigações 

dos consumidores?

(Resolução ANEEL 456/2000) :

WM ENERGIA 9



Facilitando 

Construir caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados a instalação 
de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos 
necessários à medição (Art. 3º , inc. I, alínea b)

Realizar as adaptações das instalações da unidade consumidora, 
necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição, em 
decorrência de mudança de Grupo tarifário ou exercício de opção de 
faturamento (art. 103)
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É responsável por danos causados aos equipamentos de medição 
decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência 
técnica das instalações elétricas da unidade consumidora 
(art. 104)

O consumidor é responsável pelo custódia dos equipamentos de 
medição quando (art. 105) :
Instalados no interior da unidade consumidora
Instalados em área externa a unidade consumidora por solicitação 
do próprio consumidor

(Resolução ANEEL 456/2000) (cont):
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