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RESUMO

Quantas residências fazem revisões periódicas nas instalações elétricas? Quantas instalações utilizam aterramento? E os DR – Dispositivo 
Diferencial Residual, que tem a função de desligar o circuito todas as vezes que um choque elétrico possa acontecer. Quantas residências 
possuem DR’s instalados? Quantas vezes nos vimos a substituição de um disjuntor, por outro de maior amperagem sem a devida substituição dos 
condutores (fios)? O desenvolvimento do projeto justifica-se através do fato de que uso da eletricidade exige do consumidor a tomada de 
algumas precauções em virtude do risco que ela representa, pois muitos não sabem, desconhecem ou desconsideram o risco. A maior 
preocupação é com o choque elétrico, visto que este é o tipo de acidente que ocorre com maior frequência e com maiores consequências. Este 
projeto tem como objetivo geral esclarecer e detectar falhas nas instalações elétricas de casas, prédios residenciais e comerciais de comunidades 
carentes da cidade de Recife, para em seguida, sugerir e reparar, quando considerar urgente e financeiramente suportável pelo projeto, além de 
favorecer a aprendizagem dos alunos do curso de Engenharia Elétrica envolvidos no projeto que poderão ter a chance de empregar os 
conhecimentos teóricos das disciplinas do curso, na prática e despertar o interesse dos estudantes pela área que carece de profissionais 
especializados e cujas expectativas são enormes devido ao crescimento e ao desenvolvimento atual do nosso estado. O projeto tem início com a 
escolha dos estabelecimentos e residências que serão visitados. Em conjunto com essa etapa é feita a aquisição do material e ferramenta a serem 
utilizados para execução dos reparos. Logo após essa etapa, são iniciadas as visitas nos domicílios e/ou pontos comerciais escolhidos e apontados 
os possíveis erros e falhas aos seus proprietários, para se houver aceitação, fazer os reparos. Ao mesmo tempo, analisadas as instalações e suas 
condições operacionais. O desenvolvimento do projeto apresentado mostra-se econômico financeiramente viável, pois todos os custos inerentes 
com sistemas de proteção são perfeitamente válidos para resguardar a vida humana contra choques elétricos, mantendo a segurança do sistema.  
A viabilidade econômica foi demonstrada durante execução do projeto através de relatórios periódicos elaborados. Os custos com o 
desenvolvimento do projeto de pesquisa estão sendo inteiramente cobertos com o incentivo financeiro das bolsas ofertadas, tais como 
impressões, aquisição de materiais como tomadas, fios, disjuntores e instrumentos de medição que possam ser instalados nas residências das 
comunidades carentes mantendo a segurança elétrica, além de cobrir custos com transportes, visitas técnicas e alimentação.
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