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Um levantamento das condições das 

instalações elétricas de edifícios 

residenciais de Goiânia com idade acima 

de 15 anos, de nível social A/B dos 

principais bairros.  

 

97 
% 

deles estão em situação 

ruim ou péssima. 
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                        não tem fio Terra  

 

 

                        tem evidência                              

          de aquecimento 

                        excessivo dos 

                        condutores 

93 % 

93 % 

50 % 

89 
%  benjamins e extensões nos    

circuitos de telefonia, internet, 

tv a cabo 

fios e cabos sem            

isolamento / danificado 
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Perfil da Amostra 

Averiguar o risco de queima de 

equipamentos 

Objetivo 

Total: 9 edifícios 
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                         tem idade acima            

                de 10 anos 

 

 

                        não possuem DPS na                        

  entrada de energia          

     (dispositivo de proteção contra surtos)                        

100 
% 

100 
% 

 não possuem DPS nos 

 quadros internos   98 % 

Situação Alarmante  
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           não possuem dispositivo  

                         DR (proteção contra       

           choques elétricos) 

Situação Alarmante  

  89 % 

78 % 
                        nunca reformaram a  

           instalação elétrica 
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           não tem Fio Terra            

           instalado 

Situação Alarmante  

  67 % 

67 % 

                         

 

 

 

 

 

não possuem carcaça 

metálica das caixas 

aterradas (obrigatório) 
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RETROFIT DE  

INSTALAÇÃO  

ELÉTRICA 
 

Um projeto para modernizar as 

instalações elétricas, minimizando 

os riscos de acidentes (choques 

elétricos e incêndios), valorizando os 

imóveis e promovendo a economia 

de energia. 



Será que as instalações elétricas de sua 

residência  ou edifício acompanharam a 

evolução dos últimos tempos? 
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• Sensibilizar a 
população sobre a 
necessidade de 
readequação  (retrofit) 
das instalações elétricas 
visando a prevenção de 
acidentes graves.  
 
•  Promulgar e 
regulamentar lei federal 
sobre a readequação das 
instalações elétricas. 
 
 

Objetivos 

 



A mídia relata esse problema 

 

• O telejornal SPTV (Rede Globo)  veiculou no dia 3 de 

julho de 2009 uma matéria apontando os problemas 

com instalações elétricas como a principal causa de 

incêndios dentro de casa. Entrevistou o Eng.º Hilton 

Moreno, consultor do Programa Casa Segura e 

Marcos Palumbo, Tenente do Corpo de Bombeiros da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

 

•O telejornal SP NO Ar (Rede Record) veiculou no dia 

24/01/2014 uma matéria apontando o perigo das 

instalações elétricas inadequadas e sugerindo o 

retrofit. Entrevisotu o Eng. Hilton Moreno.  

 

• Dezenas de matérias publicadas em todas as mídias 

sobre perigos e prevenções de acidentes nas 

instalações elétricas  vide Prêmio Abracopel de 

Jornalismo 
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CIDADE DE SÃO PAULO 



Parcerias 

 



 

• redução dos riscos de acidentes 

graves (choques elétricos e 

incêndios) que trazem transtornos à 

população 

  

• diminuição dos custos de 

atendimento dos acidentados: 

bombeiros; hospitais públicos; 

indenizações por invalidez ou morte; 

processos civis e criminais 

 

• economia de energia e redução da 

emissão de CO2 na atmosfera 

Benefícios  da readequação das 

instalações elétricas 

 

 

SOCIEDADE 



 

• redução dos riscos de acidentes 

graves (choques elétricos e 

incêndios) 

  

• economia nas contas de luz, na 

medida em que novos materiais e 

instalações têm menores perdas 

elétricas. 

 

• diminuição dos custos de 

manutenção 

 

• valorização do patrimônio  

Benefícios  da readequação das 

instalações elétricas 

 

 

MORADORES E 

USUÁRIOS 



 

• valorização da profissão 

 

• aumento na quantidade de 

prestação de serviços 

Benefícios  da readequação das 

instalações elétricas 

 

 

PROFISSIONAIS DO 

SETOR ELÉTRICO 



 

• redução nos custos com troca de 

equipamentos (ex: inversores) 

  

• diminuição no número de sinistros 

 

• imagem positiva junto ao cliente 

Benefícios  da readequação das 

instalações elétricas 

 

 

SEGURADORAS 



 

• aumento do tamanho do mercado 

 

• oportunidades para introduzir novos 

produtos e serviços 

 

• aumento do número de postos de 

trabalho 

Benefícios  da readequação das 

instalações elétricas 

 

 

FABRICANTES E 

REVENDEDORES DE 

MATERIAIS 

ELÉTRICOS 



Próximos Passos? 


