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RESENHA 

Foram apresentadas e comentadas as principais anomalias encontradas em instalações elétricas prediais, bem 
como os equívocos que são cometidos na contratação de profissionais para fazer a verificação da instalação e nos 
procedimentos para compra de materiais e sugestões de conduta. 

O palestrante apresentou sugestão de organização dos itens a serem verificados em uma inspeção, como 
“anomalias administrativas” e “anomalias técnicas”. As primeiras são aquelas originadas desde a contratação do 
projeto e da execução das instalações até a entrega final do projeto e do Relatório de Inspeção e Ensaios. 

Enfatizou que a entrega formal de uma obra de instalações elétricas se dá mediante o fornecimento da 
documentação “as built” e do Relatório de Inspeção e Ensaios da correspondente instalação. Sem esses dois 
documentos a execução da instalação está incompleta. 

Por fim, destacou as seguintes recomendações para evitar anomalias e passivos: exigir do instalador a 
documentação “as built” e o Relatório de Inspeção e Ensaios ao final da execução; construtor ou usuários devem 
contratar inspeção de terceira parte (entrega/recebimento de obra); resistir à tentação de comprar o mais barato; 
orientar o usuário a promover inspeções periódicas e manutenção preventiva. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Composição da Mesa: 

Barreto Engenharia: Eng. Paulo E. Q. M. Barreto 

Instituto de Engenharia: Alessio Borelli 

Início: 18h00 – Término: 19h20 

Dinâmica: A palestra se desenvolveu através da ferramenta de Internet Zoom, e as questões dos participantes 
foram formuladas no acesso Q&A, tendo sido respondidas todas as questões efetuadas. 

Elaboração: Paulo Barreto 04/09/2020 

 AÇÕES IMPLÍCITAS 

1. Importância do atendimento a requisitos normativos, não só por questões de segurança, mas também para 
longevidade dos materiais elétricos; 

2. Identificação das consequências que ocorrem quando surgem anomalias em instalações elétricas; 

3. Sugestão de check-list  

 


