
RELATÓRIO PRELIMINAR DE INSPEÇÃO DE ESTÁDIO 
 

Nome: MUNICIPAL NELSON ANTONIO DA SILVA 
 

Apelido: ARAPUCÃO 

Cidade: JATAÍ 
 

Estado: GOIÁS 
 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ 
 
Nome do Inspetor: REGINALDO LUIZ DOS SANTOS CORDEIRO Data da Inspeção: 11/10/2011 

 
Principais Recomendações e Restrições: 
 

1. O Portão de Acesso e Estacionamento ao interior do Estádio para o Ônibus dos Atletas da 
Equipe Visitante deverá ser concluído, no que diz respeito à regularização e pavimentação do 
piso, bem como a entrada com desnível à porta de acesso direto a circulação dos Vestiários, 

2. O Portão de Acesso e Estacionamento ao interior do Estádio para os Veículos dos Árbitros é o 
mesmo do Ônibus dos Atletas da Equipe da Casa, no que diz respeito à circulação aos Vestiários 
também se faz pela mesma. Se inverter, ou seja, fizer o Acesso dos Árbitros pela outra entrada, 
também seria pelo mesmo acesso dos Atletas Visitantes, portanto deve-se pedir escolta militar e 
orientar os Árbitros antes da chegada para conhecimento, 

3. Os Vestiários dos Atletas da Casa, Visitantes e dos Árbitros precisam melhorar os 
Acabamentos, as Acomodações e os Acessórios, ou seja, Colocação de Pisos Cerâmicos e 
Azulejos nas áreas molhadas (chuveiros e boxes dos vasos sanitários), Colocação de Placas de 
Borracha ou Grama Sintética nas áreas secas (aquecimento, troca de vestuário, etc) com 
remoção do carpet existente e nas escadarias do túnel de acesso ao campo de jogo, Colocação 
de Bancos em Madeiras ou Cadeiras Estofadas com Armários ou Cabideiras para melhorar as 
acomodações, Colocação de Acessórios nos Vasos Sanitários e Lavatórios (tampa c/ assento, 
porta papel higiênico, saboneteira e porta papeleira), bem como reposição de chuveiros para 
água quente, 

4. Não existem Acomodações Adequadas para o Público Visitante, portanto deverão ser 
Adequados, Instalados e Construídos um Portão de Acesso e uma Bilheteria, bem como a 
regularização dos Acessos Externos e Internos às Arquibancadas e Instalação de Alambrado 
Duplo separando o Público da Casa do Visitante, reservando ainda um Bloco de Sanitários e 
Bares Existente para o Público Visitante, 

5. Os Sanitários para o Público da Casa são Insuficientes, no que diz respeito às Arquibancadas 
localizadas do lado oposto da Social (arquibancadas cobertas), devendo ser construídos ao 
menos um bloco a mais de Sanitários Masculino-Feminino e Bares atrás destas Arquibancadas 
Descobertas, 

6. Não Existem Acessos, Circulações e Acomodações Adaptados e Sinalizados, nem Sanitários 
para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (cadeirantes), devendo ser providenciados 
espaços adequados e sinalizados com boa visibilidade para o campo de jogo de acordo com 
legislação vigente, 

7. Deverá ser Instalado e/ou Construído Alambrado em cima de Mureta Existente, externa ao 
Fosso que separa a Geral do Campo de Jogo, a fim de impedir a transposição de Torcedores 
para melhor garantia da segurança não só dos Atletas como também dos Árbitros e Imprensa, 

8. O Gramado no geral possui muitos buracos e falhas, os quais já iniciarão a Recuperação, porém 
não concluída, devendo ser concluída totalmente, 

9. Efetuar Limpeza Geral de pedras e entulhos ao longo das Arquibancadas Descobertas, 
10. Os Sanitários para o Público em geral necessitam de Limpeza e Higienização, pois foram 

encontrados em péssimo estado de higiene, bem como a instalação de acessórios nos boxes de 
vasos sanitários como tampa e assento, lixeira c/ tampa e pedaleira e porta papel higiênico e nos 
lavatórios saboneteira e toalheiro, etc. 

11. Deverá ser Adequada, Melhorada, Padronizada e Complementada toda Sinalização Externa e 
Interna dos Acessos de Entrada e Saída de Emergência para as Arquibancadas, bem como 
circulação interna e acesso para Sanitários e Bares, 



Principais Recomendações e Restrições (Continuação): 
 

12. Deverá ser ampliado o número de Cabines de Rádio e de Televisão, em ambos os níveis 
existentes, principalmente no nível superior onde já existem 02 Cabines com Divisórias, 

13. Deverão ser instaladas Cadeiras na área da Tribuna de Honra (nível superior das arquibancadas 
cobertas), 

14. Deverá ser substituída a Lâmpada Queimada da Torre de Iluminação localizada junto ao portão 
de serviços para Ambulância, Máquinas para Manutenção do Gramado, etc. 

15. Deverão ser Instaladas Catracas Eletrônicas junto aos Portões de Entrada para o Público ao 
interior do Estádio, pois não existem catracas nestes acessos, 

16. Deverão ser instaladas Câmaras de Monitoramento nas Arquibancadas para Público Local, 
Visitante e Divisão de Torcidas, Circulações, Bares e Lanchonetes, Catracas, Portões de Entrada 
e Saída de Emergência, bem como nas Bilheterias. 

Conclusões: 
Estádio Não Aprovado: 
Capacidade de Público Sentado: 13.917 espectadores sentados (capacidade 
aferida “in loco” pelo Inspetor da CBF acompanhado pelo Administrador do 
Estádio o Sr. Ivanoy Rodrigues) 
Todos os itens deverão ser atendidos Imediatamente antes da realização de 
eventos esportivos (jogos de futebol) 
Assinatura do Inspetor: 
REGINALDO LUIZ DOS SANTOS CORDEIRO 
Engenheiro Civil – Membro do GT/IE da CBF 

Data da Emissão: 
13/10/2011 

O RPIE deverá ser emitido no prazo de 48 horas decorridas da inspeção 


