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Empresa de Engenharia pioneira no mercado brasileiro, 

atuando desde 2000 no desenvolvimento de sistemas de 

medição individual de água, gás e energia elétrica, sendo 

hoje a maior instaladora de sistemas de medição 

individualizada de água e gás com leitura por telemetria 

(radiofrequência) do Brasil. 

Atingirá em 2018 mais de 112.000 pontos de água e gás 

individualizados, utilizando a tecnologia mais moderna do 

mercado. 

No Rio de Janeiro já são mais de 40.000 pontos 

instalados, e no Espírito Santo, em um ano, foram mais 

de 1.500 pontos de medição de água individual 

instalados.  



A MEDIÇÃO GLOBAL  

DE CONSUMO DE ÁGUA, 

 

usada atualmente pela maioria  

dos condomínios apresenta 

 

INÚMERAS  

DESVANTAGENS, 

 

Uma das mais importantes, é 

que, independente do quanto é 

consumido de água em cada  

unidade, o rateio é feito  

proporcionalmente à fração 

ideal, gerando desperdício para 

o bolso e para o meio ambiente. 

 



1. Não faz diferença o consumo real de cada condômino, nem o 

número de moradores da unidade habitacional; 

 

2. Não importa se um morador consciente e responsável resolver 

racionar o uso da água, pois irá pagar igual a todos; 

 

3. A inadimplência de alguns condôminos pode ocasionar a falta de 

recursos para o pagamento da conta total de água pelo 

condomínio, e até acarretar o corte no fornecimento para todos; 

 

4. Dificuldade na detecção de vazamentos; 

 

5. Gastos maiores com sistema de bombeamento; 

 

6. Maior consumo de gás em caldeiras pois ao condômino não faz 

diferença utilizar água quente ou água fria. 



PRINCIPAIS VANTAGENS  

DA INDIVIDUALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDÔMINO PAGA APENAS PELO 

QUE CONSOME 

 

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

 

FIM DO DESPERDÍCIO 

 

DIMINUIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA 

NA TAXA CONDOMINIAL 

 

REDUÇÃO DE ATÉ 40% NO 

CONSUMO DE ÁGUA 

 

FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE 

VAZAMENTOS 

 

PRESERVAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE 

 

ECONOMIA NA MANUTENÇÃO E 

TROCA DAS COLUNAS 

 

 



MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE 

CONSUMO DE ÁGUA 

 tem se demonstrado a  

solução mais eficiente, prática, 

rápida e econômica,  

além de atender às normas  

técnicas e ser compatível 

 com os objetivos da  

legislação vigente. 



E  MAIS, COM A MEDIÇÃO 

 

INDIVIDUALIZADA DE ÁGUA E GÁS 

 

HÁ REDUÇÃO NA TAXA 

 

CONDOMINIAL, REDUZINDO   

 

ASSIM, A SUA INADIMPLÊNCIA. 





1. O rateio da conta de água é baseado no consumo real; 
 

2. Diferença no valor da conta de cada unidade em função do seu número de 

moradores; 

3. Corte do fornecimento de água apenas para o morador inadimplente; 
 

4. Redução de 20% a 40% do consumo de água; 
 

5. Mudança de hábitos com consequente economia de água; 
 

6. Redução da inadimplência pois o pagamento da conta de água pressupõe o 

pagamento da taxa condominial; 
 

7. Redução do consumo de energia elétrica no recalque; 
 

8. Redução do consumo de gás em caldeiras; 
 

9. Valorização do patrimônio; 
 

10.Redução do volume de efluentes de esgoto com benefícios ecológicos; 
 

11.Fácil identificação de vazamentos; 
 

12.Redução dos custos com manutenção e troca de colunas. 





É IMPORTANTE LEMBRAR 

QUE A LEITURA DO 

CONSUMO DE ÁGUA 

CONTINUARÁ SENDO 

REALIZADA PELA 

CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS. 

A individualização dos hidrômetros não interfere nas atividades 

da Concessionária, pois a leitura do consumo de água 

continuará sendo REALIZADA EM UM ÚNICO HIDRÔMETRO (o 

da entrada do prédio),  como é feita atualmente, 

independentemente do sistema de medição que o condomínio 

utilize. 

 



 

E FAZENDO A SUA INDIVIDUALIZAÇÃO COM A  

AJ MARTANI  

VOCÊ TEM 

PORTABILIDADE 

NA LEITURA 



CONDOMÍNIO ALSÁCIA (RIO 2) 

 

 

O condomínio possui caldeira e as 

contas de água e gás também 

estavam muito altas.  

 

Neste caso, as caldeiras foram 

desativadas e foram instalados 

aquecedores de passagem em cada 

unidade, serviço de preparação que 

foi todo desenvolvido e executado 

pela AJ Martani no condomínio.  
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CONDOMÍNIO 

PALLAZO DA TIJUCA:  

redução de  até 50%  

no valor da fatura 

mensal quatro meses 

após a 

individualização  da 

água. 

 

 



REDUÇÃO DE 

41,52% mesmo 

com o aumento 

de 6% da 

CEDAE 

3994 

m³ 

R$ 

19.473,84 

2766 

m³ 

R$ 

11.386,62 

MARÇO AGOSTO 





O projeto de modificação das instalações prediais, com vistas à 

individualização da medição de água  

deve ser 

 elaborado, supervisionado e de responsabilidade de 

profissional de nível superior devidamente habilitado  

pelas leis do país e atender ao estabelecido na NBR-5626/98. 

A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA 

EXIGE ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS 



ESQUEMAS BÁSICOS  

DE  

MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA 



MODELO 1 





MODELO 2 



EXEMPLO DE CENTRO DE MEDIÇÃO INSTALADO NO BARRILETE 



MODELO 3 



ESQUEMA DE INTERLIGAÇÃO 



MEDIÇÃO INDIVIDUAL 

EM EDIFÍCIOS 

PROJETADOS COM 

PREVISÃO PARA 

IMPLANTAÇÃO  

DESSE SISTEMA 



























Instalação de medidores de gás com 

leitura por RF (rádio frequência) 



Instalação de Medidores de Gás 

Pulsados com leitura por RF 
































































































