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_______________________________, ________ de ___________________ de ________
Cliente:
Endereço:
Bairro: ___________________________ Cidade: _________________________________ Estado:
Nº da Conta (UC): __________________________ Nº do medidor: ___________________ Leitura:

Comunicamos a V. Sª. que, em inspeção realizada nesta unidade consumidora, constatamos:
Equipamento de medição com funcionamento normal.
Leitura efetuada corretamente.
Houve erro de leitura na fatura do mês: _____ .

Carga instalada acima da permitida para este tipo de
ligação.
Houve aumento de carga instalada.

Fuga de energia nas instalações elétricas internas.
Solicitamos de V.Sª. que seja feito Boletim de Ocorrência Policial em virtude do Furto/Desaparecimento do
Equipamento de Medição que consta em nosso sistema, instalado nesta unidade consumidora, tendo o prazo de
trinta (30) dias para entregá-lo juntamente com este relatório, em um dos nossos locais de atendimento (Agências e
Vapt-Vupt).
OBSERVAÇÕES:

LEVANTAMENTO DE CARGA INSTALADA (ver itens da Tabela 1 no verso)
ITEM

QUANTIDADE

POTÊNCIA UNITÁRIA POTÊNCIA TOTAL
(WATTS)
(WATTS)

TEMPO DE UTILIZAÇÃO (HORAS/DIA)

TEMPO DE UTILIZAÇÃO (DIAS/MÊS)

CONSUMO MÉDIO
MENSAL (kWh/MÊS)

POTÊNCIA TOTAL (EM WATTS): ____________________________________________________________________
Funcionário:

Matrícula:

Cliente:

RG/CPF:
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TABELA 1 – TIPOS DE APARELHOS ELÉTRICOS
Nº.

Aparelho Elétrico

Nº.

Aparelho Elétrico

Nº.

Aparelho Elétrico

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Aparelho de som
Aquário de peixe
Ar condicionado
Aspirador de pó
Batedeira
Bebedouro elétrico de garrafão
Bomba d'água submersa
Cafeteira elétrica
Chapinha de alisar cabelo
Chuveiro elétrico
DVD
Enceradeira
Espremedor de frutas
Exaustor
Ferro elétrico automático
Forno elétrico

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Forno microondas
Freezer horizontal
Freezer vertical
Geladeira duplex
Geladeira simples
Grill
Impressora a laser
Impressora jato de tinta
Impressora matricial
Lâmpada incandescente
Lâmpada fluorescente
Lâmpada eletrônica
Lâmpada mista
Lâmpada compacta
Lâmpada vapor de mercúrio
Lavadora de louças

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Lavadora de roupa
Liquidificador
Mergulhão
Microcomputador
Motor monofásico
Motor bifásico
Motor trifásico
Purificador de água elétrico
Secador de cabelo
Secadora de roupas
Tanquinho
Torneira elétrica
Televisor
Ventilador/Circulador de ar
Vídeo cassete
Outros

TABELA 2 – DICAS DE ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA
Lâmpadas

Eletrodomésticos

Local de trabalho

Ar condicionado

Geladeira

Máquina de lavar
roupa e secadora

Chuveiro

• Utilize a iluminação natural , abrindo
janelas, cortinas e
persianas.

• Ao comprar eletrodoméstico, prefira os
que têm selo Procel
de Economia de
Energia.

• Ligue o ar condicionado uma hora
após o início do expediente e desligue
uma hora antes do
fim.

• Regule o termostato para manter a
temperatura adequada no ambiente.

• Instale a geladeira
em local ventilado,
longe do fogão, de
aquecedores ou do
sol.

• Utilize a capacidade máxima do aparelho, conforme indicação do fabricante.

• Cerca de 25% do
consumo de energia de sua residência é gasta
com o chuveiro.
Deixe a chave
sempre na posição
verão, para maior
economia de
energia.

• Não pinte com cores escuras halls
dos elevadores, escadas e corredores.

• Evite usar aparelhos elétricos no horário de ponta do sistema elétrico, entre
as 18 e 21 horas.

• Em horários de
menor movimento,
mantenha apenas
um elevador funcionando.

• Mantenha janelas
e portas fechadas
quando o aparelho
estiver ligado.

• Não utilize a parte
traseira da geladeira
ou freezer para secar roupas.

• Use a dose certa
de sabão especificada no manual para evitar repetir operações de enxágüe.

• Feche o chuveiro
quando for se ensaboar.

• Acione apenas o
botão do elevador
que corresponda ao
que você deseja,
subir ou descer.

• Não tape a saída
de ar do aparelho.

• Abra a geladeira o
mínimo possível.

• Mantenha o filtro
sempre limpo.

-

• O monitor gasta
tanto quanto uma
lâmpada de 100
watts. Se não puder
desligar o computador desligue ao menos o monitor quando não o estiver utilizando.

• Mantenha limpos
os filtros do aparelho.

-

-

-

• Em locais onde
houver muitas lâmpadas acesas, faça
desligamento alternado.

• Instale interruptores individuais comuns em lâmpadas
comandadas em
grupo.

• Passe as roupas
de uma vez só. Evite
ligar o ferro elétrico
em horários de ponta. Passe primeiro
roupas mais delicadas e aproveite, depois de desligar, para
passar roupas leves.
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