
Devem ser verificadas as diferenças entre o projeto e a situação real da instalação 

nos seguintes itens: a compatibilidade entre projeto e situação encontrada; e a 

compatibilidade da potência dos aparelhos a gás entre projeto e aparelhos 

instalados. Caso não seja possível obter as informações referentes ao projeto 

aprovado, deve-se registrar essa informação na documentação a ser emitida e a 

inspeção deve ser realizada apenas com base na verificação das partes visíveis da 

rede. 

A inspeção da rede de distribuição interna consiste em avaliar as condições de 

segurança e conformidade da rede de distribuição interna, o material utilizado na 

tubulação e nas suas conexões, as interferências com outras instalações prediais e 

a sua estanqueidade, inclusive o abrigo de medidor e/ou regulador. Deve ser 

realizada a inspeção visual no traçado da rede de distribuição interna (partes 

aparentes), verificando: afastamentos das instalações elétricas; afastamentos ou 

interferências com as demais instalações; encaminhamento da tubulação da rede; 

condições de conservação dos elementos de suportação; e identificação da 

tubulação de gás através da pintura na cor padrão ou da etiqueta com a palavra 

"gás". 

Enfim, enquanto houver por parte do poder público e de outras instituições, como a 

ABNT e outras associações, a defesa de que as normas técnicas são voluntárias, as 

tragédias e acidentes de consumo só tendem a aumentar. A única forma é 

responsabilizar as empresas e essas associações na Justiça. 

Seguir uma norma técnica implica em atender as especificações que foram 

analisadas e ensaiadas por especialistas. Isso significa que a empresa terá, 

provavelmente, menos gasto de tempo e dinheiro com produtos que não tenham a 

qualidade e desempenho desejáveis. 

A utilização de uma norma pode reduzir suas despesas em pesquisas e em 

desenvolvimento, bem como reduzir a necessidade de desenvolver peças ou 

ferramentas já disponíveis. Além disto, a utilização de uma norma de sistema de 

gestão pode permitir a dinamização de suas operações, tornando seu negócio muito 

mais eficiente e rentável. 

Aplicando as normas pertinentes, pode-se assegurar que seus produtos ou serviços 

são compatíveis com aqueles fabricados ou fornecidos por outros. Essa é uma das 

mais efetivas formas de ampliar o seu mercado, em particular o de exportação. 

Tanto os regulamentos técnicos como as normas técnicas são obrigatórios. Assim, 

isso pode auxiliar as empresas no cumprimento das suas obrigações legais relativas 

a determinados assuntos como segurança do produto e proteção ambiental. Haverá 

impossibilidade de vender os produtos em alguns mercados a menos que estes 

atendam certos critérios de qualidade e segurança. Estar em conformidade com 

normas pode poupar tempo, esforço e despesas, dando a tranquilidade de estar de 

acordo com as responsabilidades legais. Para entender melhor, clique em uma 

pergunta e acesse a resposta: 



 Quais os critérios de aceitação dos itens de inspeção? 

 No que consiste a inspeção da instalação dos aparelhos a gás? 

 Como deve ser feita a inspeção de aparelhos de exaustão? 

 O que se deve levar em consideração para a inspeção das redes de 

distribuição interna de gases combustíveis em instalações residenciais? 

 Quais os equipamentos e instrumentos utilizados na inspeção de 

redes de gás? 

 Como devem ser mostrados os resultados da inspeção? 

 Como deve ser realizado o ensaio de estanqueidade das redes de 

gases combustíveis? 

Mauricio Ferraz de Paiva é engenheiro eletricista, especialista em 

desenvolvimento em sistemas, presidente do Instituto Tecnológico de Estudos para 

a Normalização e Avaliação de Conformidade (Itenac) e presidente da Target 

Engenharia e Consultoria -mauricio.paiva@target.com.br 

Sobre a Target – Há mais de vinte anos a Target vem se consolidando como 

referência para o desenvolvimento de soluções que facilitam o acesso e 

gerenciamento de informações tecnológicas críticas para os mais diversos 

segmentos corporativos. Através de uma equipe de técnicos e engenheiros 

especializados, a Target oferece hoje muito mais do que simples informações 

tecnológicas ao mercado em que atua. A Target oferece VANTAGEM COMPETITIVA. 

 
A Target recomenda e autoriza a reprodução e compartilhamento do conteúdo desta 

mensagem. 
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