
Visão Geral

A Inspeção acreditada de empreendimentos de infraestrutura oferece um selo de conformidade do empreendimento, 
mitiga o risco dos financiadores e seguradoras e permite ao parceiro privado melhores condições de financiabilidade. 
O uso desta ferramenta é uma boa prática já adotada internacionalmente por diversos governos.

Entre os benefícios da Inspeção acreditada:

 � Assegurar a conformidade dos estudos e projetos técnicos
 � Melhorar o grau de previsibilidade dos cronogramas e do orçamento para a implantação dos empreendimentos
 � Mitigar os riscos associados e melhorar a financiabilidade
 � Aumentar a eficiência dos processos de análise pelo poder público.

Os setores abrangidos pela Inspeção Acreditadas de Projetos e Obras de Infraestrutura INMETRO são: Aeroportos, 
Ferrovias, Rodovias, Portos, Geração Hidrelétrica Distribuição e Transmissão de Energia, Mineração, Exploração de 
Óleo e Gás Edificações.

O objetivo é avaliar Projetos de Engenharia e Obras de Infraestrutura para 
contribuir com a melhoria da governança e o ambiente de negócios do País. 
As inspeções são realizadas na documentação técnica, em qualquer fase, em 
relação ao nível dos estudos e projetos, abrangendo os seguintes aspectos de 
controle: confiabilidade, completeza, adequação, legibilidade, consistência, 
operabilidade, compatibilidade.
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CoNTeXTo

A inspeção Acreditada de Projetos de Engenharia e Obras de Infraestrutura foi regulamentada pelo INMETRO através 
da Portaria nº 367, de 20/12/2017. A Secretaria de Participações e Investimentos da Presidência da Republica (SPPI), 
através da Orientação Normativa Nº 1, de 20/12/2017, recomenda a utilização da inspeção acreditada como boa 
prática.
Os estudos de viabilidade, os projetos de engenharia e a execução das obras de empreendimentos de infraestrutura 
serão avaliados por Organismos de Inspeção Acreditados/Designados pelo INMETRO.
O RINA é um Organismo de Inspeção Autorizado (OIA) pelo INMETRO (Portaria nº 19, de 10/10/2018).

eNTreGáVeis

O processo de Inspeção de Projetos e Obras é descrito geralmente no Plano de Inspeção que é emitido no inicio 
das atividades de Inspeção. O documento fornece o escopo detalhado de trabalho, a organização do OI e as 
responsabilidades de cada parte envolvida no processo de Inspeção. 
No decorrer da atividade de Inspeção, o RINA irá emitir Notas Técnicas onde serão consolidados todos os comentários 
gerados dos nossos inspetores e auditores e as correspondentes respostas do cliente.
Adicionalmente serão emitidos relatórios intermediários e finais de Inspeção do Projetos e Obras.
Ao final, após as correções de quaisquer não-conformidades, é emitido um certificado de inspeção. 

Por que o riNa?

Com uma vasta experiência no campo da Inspeção de Projetos e Obras, o RINA possui os profissionais e as 
competências necessárias para auxiliar as organizações publicas e privadas, através do processo de Inspeção 
acreditada de empreendimentos de infraestrutura. Cobrindo toda a fase de um empreendimento, do conceito inicial 
à entrega e de acordo com acreditações internacionais, o RINA fornece suporte, auditoria e serviços técnicos em 
todos os setores da construção públicos e privados. 
Uma equipe multidisciplinar (engenheiros locais e engenheiros internacionais de apoio) é envolvida em cada projeto 
de inspeção. Usando uma moderna ferramenta de gerenciamento de documentos, conseguimos gerenciar grandes 
projetos (milhares de documentos e relatórios a serem verificados, notas técnicas de comentários, etc.).
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