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SINOPSE DO LAUDO DE VISTORIA DE ENGENHARIA 

Esta sinopse integra o Laudo de Vistoria de Engenharia e não possui validade se destacada do mesmo ou 

apresentada em separado. 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE 
 

1.1. Nome:  IPORÁ ESPORTE CLUBE 

 

1.2. Telefone: (64) 99645.5247 
 

1.3. E‐mail : go.ipora@fgf.esp.br 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO 
 

2.1. Nome do estádio: Estádio Francisco Ferreira  
 

2.2. Apelido do estádio: Ferreirão 
 

2.3. Endereço completo do estádio: Rua Zé Pretinho, sem número, Vila Ferreira 
 

2.4. Cidade: Iporá 

 

2.5. Estado:  Goiás 

 

2.6. CEP: 72.600-000 
 

2.7. Telefone: (64) 99276.5977 (gestor:  Luís Apolinário) 
 

2.9. E‐mail: go.ipora@fgf.esp.br 

 

2.10. Proprietário: Município de Iporá 

 
2.11. Responsável pela manutenção do estádio: Município de Iporá 

 
2.12. Nome: Luís Apolinário 

 
2.13. Qualificação Profissional: Professor de Educação Física 

 
2.15. Telefone: (64) 99276-5977 

 
2.16. Clube responsável pelo uso: Iporá Esporte Clube 

 
2.17. Telefone: (64) 99645.5247 

 
2.18. E‐mail: go.ipora@fgf.esp.br 

mailto:profissional@gebrasil.com
mailto:profissional@gebrasil.com
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3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

3.1. Nome: Eduardo Henrique Pascoal Marquez 

3.2. Qualificação: Engenheiro Civil  

3.3. Registro Profissional: CREA/GO  6581/DE 

3.4. Endereço: Rua Alfa Qd.161A Lote 11, Residencial Parque Jaó, Setor Jaó, Goiânia - Goiás 

3.5. Telefone: (62) 98209.3000  

 

 

4. DESCRIÇÃO DO ESTÁDIO E PRINCIPAIS REFORMAS 
 

 

4.1 Descrição resumida do estádio, considerada suas características construtivas, 

capacidades informadas, dentre outras mais relevantes para a descrição do objeto da 

vistoria: 

 

Estádio localizado na região sudeste da cidade de Iporá, construído na década de 90, 

sendo que na época as estruturas eram basicamente de concreto armado e alvenarias de 

blocos cerâmicos, tijolos maciços, basicamente pilares. 

A capacidade das arquibancadas atualmente acomoda 4.430 espectadores, divididas para 

público em geral, sócios, cadeiras cativas, espaços reservados para imprensa. 

Para atingir a capacidade mínima exigida pelas regras do Campeonato Brasileiro Série 

D, será necessário a construção de arquibancadas temporárias para suprir essa 

necessidade. Sendo uma com capacidade de 600 lugares (Arquibancada Móvel2). 

Dessa forma, totalizando a capacidade máxima de 5.030 lugares. 

Ainda possui áreas cabine de rádios, bares, vestiários, banheiros. 
 

 Nome Oficial: Estádio Francisco Ferreira (FERREIRÃO) 

 Endereço: Rua Zé Pretinho s/n , Vila Ferreira , Iporá - Goiás 

 Vestiários: 02 mais um dos árbitros 

 Dimensões do Gramado: 107,90 m x 73,30m 

 Grama: Natural, Batatais 

 Iluminação: 60 luminárias de 2000 W 

 Imprensa: 08 cabines 

 Capacidade de Espectadores: 4.430 pessoas 

 
4.2. Data de inauguração do estádio:   dezembro de 1996 



   

 

 

4.3 VISTORIA DO ESTÁDIO 
 

4.4 Datas e horas das vistorias: 
 

As vistorias foram realizadas nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023, no turno da manhã e da 
tarde. 

 

4.5 O nível de vistoria utilizado foi o NIVEL 01, de acordo com a Norma de Inspeção Predial 

– 2007 do IBAPE, Instituto Brasileiro da Avaliações de Perícias de Engenharia de São Paulo, 

que indica para este nível a simples observação e indicação das anomalias e falhas aparentes. 

Foram obtidas informações dos usuários, responsáveis e gestores do estádio bem como a 

verificação da documentação existente. 

 
4.6 Classificação das anomalias encontradas: 

 

4.6.1 – Endógenas, oriundas da própria edificação, ou seja, inexistência de projetos, falhas de 

execução e dos materiais utilizados. 

4.6.2 – Funcionais, originárias do mau uso e falta de manutenção adequada. 

 
4.7  Quanto ao grau de risco: 

 

MÍNIMO 

Impacto recuperável, relativo a pequenos prejuízos, sem incidência ou a probabilidade de 

ocorrência dos riscos acima expostos, recomendando programação e intervenção a médio prazo. 

 
SISTEMA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E METÁLICA 

 

Setor das cabines 

Na edificação, correspondente aos prédios das cabines de rádios e televisão, foram utilizadas 

estruturas de metálicas para pilares e pisos, devidamente calculadas para suportar a edificação 

de 02 (dois) pavimentos.  

 

Setor das arquibancadas 

 

Nas arquibancadas foram utilizadas estruturas de concreto armado, devidamente calculadas 

para suportar a capacidade máxima. Cinco módulos de coberturas metálicas e colocados 

assentos em material plástico. 

 

Setor dos Vestiários, Bares e Banheiros 

 

Foram utilizados estruturas de concreto armado e alvenaria de tijolos cerâmicos furados 

rebocadas e pintadas. 
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IMPERMEABILIZAÇÃO 
 

Não se aplica neste caso. 

 
SISTEMA DE VEDAÇÃO E ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, PISOS E FACHADAS 

 

O sistema de vedação do estádio se dá por intermédio de muros de   alvenaria. 

As alvenarias das cabines, vestiários, bares e banheiros com tijolos furados (tipo 06 furos). 

Piso das cabines em chapa metálica coberto com borrachas antiderrapantes. 

Os vestiários, bares e banhos possuem pisos cerâmicos. 

Os demais acessos são em piso em concreto desempenado. 

  

 

SISTEMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA REFLETORES, 

ILUMINAÇÃO E SPDA 

Foi executado quadro de distribuição conforme normas técnicas. 

As instalações elétricas das edificações, bem como os refletores, encontram‐se em 

condições regulares de uso. 

O sistema de SPDA, está em conformidade conforme certificado de conformidade do 

Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (em anexo). 

 
SISTEMA DE INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS – RESERVATÓRIOS E SANITÁRIOS 

As instalações hidro sanitárias, estão em REGULAR padrão de conservação, e foram 

executadas de acordo com as Normas da SANEAGO. 
 

SISTEMA DE ESQUADRIAS E SERRALHERIA –PORTAS, JANELAS, PORTÕES, GRADIL, 

GUARDA – CORPOS E ALAMBRADOS 
 

Verificamos que não há trechos de tela comprometidos, tratando-se de estrutura metálica 

do alambrado, bem como portões de acesso. 

Foram executados mais um novo portão de acesso de público ao campo, em 

cumprimento da solicitação para divisão das torcidas. 

No alambrado já possui dois portões de acesso para uso de veículos de emergência, em 

atendimento ao Corpo de Bombeiros do Estado do Goiás. 

As esquadrias das edificações, são de metálicas (tipo basculantes), sendo que nas áreas 

de acesso ao público, a edificação está protegida com portões de ferro. 

As portas são metálicas e de madeiras. 

Estado geral REGULAR. 

 
SISTEMA DE COBERTURA METÁLICA‐ ESTRUTURA E TELHAMENTO 

 

Estrutura metálica sob telhas metálicas em cinco módulos sobre as arquibancadas e nas 
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cabines de rádios. Estrutura de madeira com telhas cerâmicas nos vestiários, bar principal e 

banheiros. Estrutura de madeira e telha de concreto no bar auxiliar. Encontra-se todas em bom 

estado de conservação 

Nos setores de arquibancadas, não existe cobertura. 
 

SISTEMA DE COMBATE A INCÊDIO‐PPCI 
 

A edificação possui certificado de conformidade de número 174187/2022, emitido pelo 

corpo de bombeiros do estado de Goiás em 15/12/2022, válido até 15/12/2023. 

Verificamos que as rotas de fuga‐acessos e saídas – encontram‐se dimensionadas para a 

capacidade de público de estado. 

 
ACESSIBILIDADE 

 

O Estádio possui entrada exclusiva para PNE e já situam no nível mais alto, mesmo do 

acesso para assistir às partidas. Falta a demarcação das vagas para cadeirantes e deficientes. 

Não possui um sanitário exclusivo para P.C.R e para P.M.R. 

Não há sanitários e nem bacias sanitárias próprias pra crianças pequenas, e os que 

existem não atingem a quantidade mínima necessária. 

São necessários que no mínimo sejam construídos 01 sanitário por sexo/gênero em local 

determinado para uso P.C.R./P.M.R./P.O. 
 

 

ÁREA DE JOGO‐GRAMADO 
 

Não constatamos perdas de desempenho decorrentes da existência de anomalia 

construtiva e/ou falhas de manutenção. 

O campo/gramado, apresenta excelentes condições de nivelamento e drenagem, sendo 

que o sistema de drenagem foi executado em 1996. 

 

5. DADOS SOBRE A LOTAÇÀO DO ESTÁDIO 

 

5.1. Tabela resumo com dados sobre a lotação de estádio: 

 
SETOR CAPACIDADE DE EXPECTADORES  

 
Arquibancadas 
Pelo Corpo de bombeiros 

4.430  pessoas 
1.980  pessoas 
 

 

 

6. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS 

 

Informe as orientações técnicas e recomendações relevantes às anomalias e falhas 

constatadas, principalmente aquelas que determinam análises mais profundas como a 

contratação de ensaios tecnológicos ou exames mais apurados. 
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1‐  Execução de novas unidades de sanitários, para pessoas com mobilidade reduzidas 
e a pessoas com cadeira de rodas. 

2‐ Continuidade no programa de manutenção das arquibancadas e das demais 
construções, incluindo laudos periódicos antes de cada evento/uso. 

 
 

 

7. DOCUMENTOS ANALISADOS 
 

7.1. Tabela constante analise das cópias dos documentos solicitados, e relação de eventuais 

não conformidades observadas: 

 
Documentos Apresentado 

(sim ou não) 
Dentro da 
validade 
(sim ou não) 

Projeto de Arquitetura: Sim XXX 

 
Alvará de funcionamento: Sim Sim 

Projeto de proteção 

e Combate a 

incêndio: 

 

Sim 

 

Sim 

Contas de energia elétrica: Sim Sim 

Contas de fornecimento de água : Sim Sim 

Atestado de limpeza e 

desinfecção Dos reservatórios 

de água potável: 

 

Não 

 

Sim 

 

 

8. OUTRAS OBSERVAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS QUE OS RESPONSÁVEIS PELA 

ELABORAÇÃO DO LAUDO JULGUEM PERTINENTES 

 

8.1. Observações e Considerações Finais: 

 

Concluímos que as condições técnicas de uso, de operação e de manutenção dos setores 

não comprometem as características técnicas dos sistemas e elementos inspecionados e se 

encontram em bom estado de conservação conforme fotos anexas. 

Nesses setores, não foi identificado nenhum tipo de anomalia que provoquem uma 

maior perda de desempenho e funcionalidade dos sistemas inspecionados. 
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9. TABELA COM A RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO 

DO LAUDO, SUAS MODALIDADES   E RESPECTIVOS    NÚMEROS   DE CREA 

 
Nome do professional Modalidade Sistema 

Inspecionado 

CREA/GO 

    

EDUARDO HENRIQUE PASCOAL 
MARQUEZ 

ENGENHEIRO CIVIL Todos 6581/D 

 
 
 

   

10. DATA   DE   EMISSÃO   DO   LAUDO, VALIDADE   E   ASSINATURAS 
 

10.1 Data de emissão do laudo: 16 de janeiro de 2023. 

 
10.2 Prazo de validade do laudo: dois anos (vinte e quatro meses) 

 
10.3 Assinatura dos responsáveis técnicos com os respectivos números de CREA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ART :  1020230014159 

 



   

Endereço: R C134  n.424,  QD.269,  LT.12,  SL 03,  Bairro Jardim América, Goiânia,  CEP 74255480 , CNPJ sob n.° 
18.966.347/000159  

 

 

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE ENGENHARIA 

Portaria N 238/10 M.E. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O presente Laudo Técnico de Vistoria de Engenharia foi elaborado por profissional 

habilitado pelo Sistema CONFEA/CREA e previamente cadastro pelo CREA- GO, consoante 

o que determina a Portaria n 238/10, do Ministério do Esporte, que estabelece os requisitos 

mínimos a serem contemplados nos laudos técnicos previstos no Decreto n 6.796/2009, que por 

sua vez regulamenta o art.23 da Lei n 10.671, de 15/05/2003 (Estatuto do Torcedor). 

Este trabalho caracteriza-se pela inspeção predial como escopo de uma diagnostico geral 

sobre o estádio, identificando as anomalias dos sistemas construtivos e falhas de manutenção, 

com a análise do risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente a ao patrimônio. 

Não contempla a utilização para outras atividades além de partidas de futebol, para as 

quais deverão ser feitas analises especificas. 

O laudo não substitui, complementa ou limita a necessidade de outras verificações, tais 

como os demais laudos previstos no Decreto 6.795/2009, bem como Certificados de 

Manutenção, vistorias do Corpo de Bombeiros e Habite-se, etc., dentre outras exigidas por lei. 

É recomendado o emprego do presente laudo de vistoria de engenharia na orientação da 

administração, como instrumento de gestão patrimonial, para o aperfeiçoamento das condições 

de segurança, conforto, funcionalidade, preservação de desempenho, qualidade da manutenção 

predial e o correto uso e operação do estádio, embora não substitua a necessidade de 

implantação de sistema de manutenção, na forma definida pela NBR 5674, da ABNT. 

Por fim, destaca-se que os inspetores prediais que firmam o presente não possuem 

responsabilidade técnica sobre a operação, uso e manutenção dos sistemas e elementos 

vistoriados, a cargo da administração do clube. 

 

1.1 Identificação do Solicitante: 
 

 Nome:  IPORÁ ESPORTE CLUBE 

 

 Telefone: (64) 99645.5247 
 

 E‐mail : go.ipora@fgf.esp.br 

 
1.2 Objetivo da Vistoria: Estádio Francisco Ferreira: 

 
Trata-se do estádio de Futebol Estádio Francisco Ferreira, ou Estádio Ferreirão, como é 

mais comumente chamado. Com acesso principal através da Rua Zé Pretinho. O estádio foi 

construído no ano de 1996 e está localizado na Vila Ferreira. 

mailto:profissional@gebrasil.com
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Sob o pavilhão social e arquibancada dos sócios foram construídas a área de 

administração do Clube, vestiários, salão de honra, sala de ginástica e outros espaços de apoio 

à recreação. 

Os acessos de públicos se dão pela Rua Zé Pretinho e pela Rua Terra Roxa por onde se 

encontram também o acesso de viaturas e de veículos de emergência. 

A área em que está situado o Estádio Ferreirão, quase totalidade do quarteirão formado 

pelas Ruas Zé Pretinho e Terra Roxa e área de particulares. A área de abrangência do presente 

laudo restringe-se às instalações do estádio. 

 
1.3 Data das Vistorias: 

 
As vistorias foram realizadas nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023, no período de 

manhã e à tarde. 

 
1.4 Ficha Técnica do Estádio: 

 
 

 Nome Oficial: Estádio Francisco Ferreira (FERREIRÃO) 

 Endereço: Rua Zé Pretinho s/n, Vila Ferreira, Iporá - Goiás 

 Vestiários: 02 mais um dos árbitros 

 Área total: 17.385,76 m2 

 Dimensões do Gramado: 107,90 m x 73,30m 

 Grama: Natural, Batatais 

 Iluminação: 60 luminárias de 2000 W 

 Imprensa: 07 cabines 

 Capacidade de Espectadores: 4.430 pessoas 

 Proprietário: Município de Iporá 

 Responsável pela manutenção do estádio: Município de Iporá 
Nome: Luís Apolinário 

Qualificação Profissional: Professor de Educação Física 

 

 
2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

2.1 Descrição Técnica do Objeto: 

 
Estádio localizado na região sudeste da cidade de Iporá, construído na década de 90, 

sendo que na época as estruturas eram basicamente de concreto armado e alvenarias de blocos 

cerâmicos, tijolos maciços, basicamente pilares. 

A capacidade das arquibancadas atualmente acomoda 4.430 espectadores, divididas 

para público em geral, sócios, cadeiras cativas, espaços reservados para imprensa. 
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Para atingir a capacidade mínima exigida pelas regras do Campeonato Brasileiro Série 

D, será necessário a construção de arquibancadas temporárias para suprir essa necessidade. Sendo 

uma com capacidade de 600 lugares (Arquibancada Móvel2). 

Dessa forma, totalizando a capacidade máxima de 5.030 lugares. 

Ainda possui áreas cabine de rádios, bares, vestiários, banheiros. 

 

2.2  Nível da Inspeção: 

 
A inspeção Predial é classificada como Inspeção de NÍVEL 2, por ser efetuada por 

equipe e profissional habitado e com experiência comprovada em Laudo e Perícias Técnicas de 

distintas edificações. Diante da diversidade e da complexidade dos sistemas construtivos existentes, 

caracteriza-se pela analise isolada ou combinada das condições técnicas de uso e de manutenção 

do sistema da edificação inspecionado, de acordo com a Norma de Inspeção Predial do IBAPE 

(Instituto Brasileiro de Avaliação e Pericias de Engenharia), com a classificação das deficiências 

encontradas quanto ao grau de risco e indicações de orientações técnicas para a mitigação das 

irregularidades verificadas. 

As orientações técnicas para os reparos ou estudo mais específicos das anomalias e 

falhas constatadas encontram-se classificadas por ordem de prioridade em função da criticidade do 

evento ou fato verificado em cada sistema analisado. 

 

2.3 Critério e Metodologia Utilizados 

 

A inspeção predial está baseada no “checklist” da edificação, que tem como resultado 

a análise técnica do fato ou da condição relativa à edificação, mediante a verificação “in loco” de 

cada sistema construtivo, estando a mesma voltada para o enfoque da segurança e da manutenção 

predial, de acordo com as diretrizes da Norma de Inspeção Predial do IBAPE e da Norma de Pericia 

de Engenharia da ABNT (NBR/13.752). A inspeção procede ao diagnóstico das anomalias, vícios 

e defeitos construtivos, divergências de especializações e falhas de manutenção que interferem e 

prejudicam a qualificação direta com os usuários, em atendimento ao artigo 23 do Estatuto do 

Torcedor. 

Não foram realizadas testes, medições ou ensaios por ocasião das vistorias, consoante 

o nível de inspeção estabelecido como escopo para este trabalho. Não há no Estádio Ferreirão 

sistemas mecânicos, tais como elevadores e grupos geradores. 

 

2.4 Documentação Analisada: 

 
Os documentos disponibilizados pelo Brasil para análise e consulta dos inspetores 

foram os seguintes: 

 
Projeto Arquitetônico; 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE emitido pelo 

Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás 

Laudo da Vigilância Sanitária Municipal 
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3 LISTA  DE  VERIFICAÇÃO  DOS  SISTEMAS  INSPECIONADOS: 

 

Os sistemas construtivos do Estádio Ferreirão inspecionados nos dias 10 e 11 de abril 

de 2018, em seus elementos aparentes, considerando a documentação fornecida e a lista de 

verificação constante do anexo II da citada portaria nº 124/2009 – ME, foram os seguintes: 

 

 

1 - Estruturas de Concreto Armado e Metálicas; 

2 - Impermeabilização; 

3 - Vedações e alvenarias – Revestimentos, Pisos e Fachadas; 

4 - Instalações elétricas – Entrada de energia e Refletores de Iluminação; 

Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas já existentes; 

5 - Instalações Hidro sanitárias – Reservatório e Sanitários; 

6 - Esquadrias e Serralherias – Gradis, Guarda Corpos e Alambrados;  

7 - Cobertura Metálica – Estrutura e Telhado; 

8 - Combate de Incêndio – PPCI – Corpo de Bombeiros;  

9 - Acessibilidade; 

10- Área de Jogo – Gramado 

11- Sistemas de escoamento pluvial e drenagens  

12- Áreas de acessos e fuga no caso de pânicos. 

 

Os sistemas são relacionados genericamente, seguindo-se a descrição e localização das 

anomalias e falhas detectadas, com a classificação do grau de risco conforme a criticidade que lhes 

é atribuída: Grau Crítico (C), Grau Regular ® ou Grau Mínimo (M). 

 

3.1 Sistema de Estrutura de Concreto Armado: 

 
A inspeção restringiu-se aos elementos aparentes, não tendo sido realizados ensaios ou 

outros indiretos de aferição de anomalias e falhas. 

O sistema estrutural do estádio é constituído de concreto armado convencional e de 

elementos de alvenaria, tijolos maciços, constituído pelas lajes de arquibancadas apoiadas no 

terreno. O concreto tem revestimento além de proteção de pintura. 

Os vestiários, bares e banhos foram executados em estrutura de concreto armado e 

alvenaria de tijolos furados. 

As cabines de rádio foram executadas em estrutura metálica. São estruturas novas e não 

apresentam nenhum sinal de patologia. 

 

 

3.1.1 Descrição e Localização das Anomalias ou falhas: 

 
Não foi constatada a ocorrência de trincas por infiltração, por recalques de fundações, 

movimentações ou sobrecarga estrutural. Igualmente não se contatou, neste nível de vistoria, 
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deformação de elementos estruturais, ou a deterioração físico/química do concreto. Não foram 

constatadas anomalias nas juntas de dilatação. 

Observa-se que foram efetuados monitoramentos da estrutura com relação a cargas 

dinâmicas ou outros ensaios do estádio. 

 

3.1.2 Classificação do sistema quanto ao grau de risco: 

 
Classificado quanto ao grau de risco MÍNIMO. 

No momento não há perda de desempenho e funcionalidade nas áreas liberadas para 

uso. 

 

3.1.3 Recomendações: 

 
Continuidade na execução de serviços de tratamento de impermeabilização, nas diversas 

áreas das arquibancadas. 

 
3.2 Impermeabilização: 

 
Não é o caso deste estádio. 

 

3.3 Sistema de Vedação e Alvenarias – Revestimentos, Pisos e Fachadas: 

 

As elevações de vedação e fechamento são em paredes de alvenarias de tijolos furados 

revestidos em parte com reboco ou rústico ou desempenado, e em parte com chapisco. As alvenarias 

possuem acabamento de proteção de pintura acrílica. A pavimentação das áreas de uso público do 

estádio, quais sejam, as áreas de circulação, de serviços e de assento de espectadores, consistem 

em pisos de concreto armado desempenado, concreto pintado ou cerâmica. Os pisos das cabines de 

rádio são de borracha antiderrapante sobre chapa metálica.  

Não foram constatadas anomalias estruturais nas alvenarias, como rachaduras ou 

trincas, tais que ponham em risco a funcionalidade do sistema e os usuários. 

 

 

3.3.1 Descrição e Localização das Anomalias ou Falhas: 

 
Constatamos a utilização em grande parte do revestimento de chapisco sobre alvenaria 

de tijolos nos muros de fechamento. É uma superfície muito rugosa e agressiva em caso de contato 

de torcedores nas saídas rápidas e/ou forçadas de um maior número de pessoas (em caso de tumulto 

ou saídas de emergência). Recomenda-se a execução do reboco e posteriormente pintura para 

proteção do mesmo. 

 

3.3.2 Classificação do sistema quanto ao grau de risco: 

 
Classificado quanto ao grau de risco REGULAR, considerando o grau de risco 
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oferecido aos usuários nas vedações, embora não seja constatada uma perda de desempenho e 

funcionalidade do sistema em situação normal, as paredes com revestimento em chapisco 

constituem-se em um risco de ferimentos aos usuários no caso de rota de fuga. 

 
3.3.3 Recomendações: 

 
Recomenda-se a execução do reboco e posteriormente pintura para proteção do mesmo 

dos muros de fechamento do estádio. 

 

 
3.3.4 Sistema de Instalações Elétricas – Entrada de Energia, Refletores de 

Iluminação e SPDA: 

 

O sistema de instalação elétrica é constituído por uma entrada de energia aérea em 

média tensão – 13,8kV – a partir da rede de distribuição da concessionária ENEL a uma subestação 

transformadora em plataforma de 225 kVA para baixa tensão de 220/380 Volts, que vai ao QGBT 

(quadro geral de baixa tensão), protegido eletricamente por um disjuntor tipo caixa moldada de 350 

amperes localizado junto à medição da ENEL, de onde partem os alimentadores para os diversos 

quadros elétricos distribuídos pelo estádio. 

 

A iluminação da área é composta por 60 refletores de 2.000 watts, protegidos por um 

disjuntor trifásico de 50 A e 440 V. totalizando uma potência instalada de 120 kVA. 

 
3.3.5 Descrição e Localização das Anomalias ou Falhas: 

 
Não verificamos anomalias. 

 
3.3.6 Classificação do Sistema quanto ao grau de risco: 

 
Classificado quanto ao grau de risco REGULAR. 

 
3.3.7 Recomendações: 

 
Manutenção preventiva e/ou corretiva nos CD e QGBT. 

 

 
3.4 Sistema de Instalações Hidros sanitárias – Reservatório e Sanitários: 

 
O sistema de instalações Hidro sanitárias é constituído pelas redes hidráulicas, 

sanitárias, de esgoto pluvial, reservatório metálico tipo taça de 15.000 L, com dois banheiros 

coletivos no bar principal, outros dois banheiros no bar auxiliar, sendo um feminino, que atendem 

aos camarotes e cabines de imprensa. Composto ainda de dois vestiários para times e um vestiário 

para árbitros. 
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As instalações de uso do público espectador encontram-se em bom estado de 

manutenção, assim como os vestiários. O reservatório tipo taça também se encontra em bom estado. 

Não foram realizados ensaios de potabilidade das águas dos reservatórios, nem 

fornecidos resultados de eventuais a respeito. 

 

 
3.4.1 Descrição e Localização das Anomalias ou Falhas: 

 
Insuficiência do número de sanitários para atender crianças e portadores de 

necessidades especiais (PNE) especialmente nas arquibancadas, porém não verificamos falhas de 

manutenção quanto às instalações existentes, apesar de subdimensionadas. 

 
3.4.2 Classificação do sistema quanto ao grau de risco: 

 
Classificado quanto ao grau de risco REGULAR. 

Embora não haja uma norma geral oficial sobre a quantidade de sanitários em estádios 

de futebol, existem indicações de um lavatório para cada sanitário, e de cinco mictórios para cada 

sanitário masculino. 

Há, entretanto especificações que dizem respeito à acessibilidade (NBR/9050), as quais 

são mais exigentes quanto ao número mínimo de sanitários, conforme item 3.9 (cálculo que resulta 

em seis sanitários por sexo em cada um dos três setores, sendo um em cada grupo preparado para 

pessoas com cadeira de rodas ou mobilidade reduzida), com o que se faria necessário o dobro de 

número acima recomendado. 

 
3.4.3 Recomendações: 

 
Execução de novas unidades de sanitários, para pessoas com mobilidade reduzidas e a 

pessoas com cadeira de rodas e para crianças. 

 

3.4.4 Sistema de Esquadrias e Serralheria – Portas, Janelas, Portões, Gradil, 

Guarda Corpos e Alambrados: 

 

Verificamos que não há trechos de tela comprometidos, tratando-se de estrutura metálica 

do alambrado, bem como portões de acesso. 

Foram executados mais um novo portão de acesso de público ao campo, em 

cumprimento da solicitação para divisão das torcidas. 

No alambrado já possui dois portões de acesso para uso de veículos de emergência, em 

atendimento ao Corpo de Bombeiros do Estado do Goiás. 

As esquadrias das edificações, são de metálicas (tipo basculantes), sendo que nas áreas 

de acesso ao público, a edificação está protegida com portões de ferro. 

As portas são metálicas e de madeiras. 

 
3.4.5 Descrição e Localização das Anomalias ou Falhas: 
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Não verificamos anomalias. 

 
3.4.6 Classificação do sistema quanto ao grau de riso: 

 
Classificado quanto ao grau de risco MÍNIMO, sem constatarmos uma perda de 

desempenho e funcionalidade do sistema analisado. 

 

3.4.7 Recomendações: 

 
Não temos recomendações. 

 

 
3.5 Sistema de Cobertura Metálica – Estrutura e Telhamento: 

 

Estrutura metálica sob telhas metálicas somente em cinco lances nas arquibancadas 

e nas cabines de rádios. Estrutura de madeira com telhas cerâmicas nos vestiários, bar principal 

e banheiros, estrutura de madeira e telha de concreto no bar auxiliar. Encontra-se todas em bom 

estado de conservação 

 
3.5.1 Descrição e Localização das Anomalias ou Falhas: 

 
No nível de inspeção adotada, não constatamos perdas de desempenho decorrente 

da existência de anomalias construtivas e/ou falhas de manutenção. 

 
3.5.2 Classificação do sistema quanto ao grau de risco: 

 
Classificado quanto ao grau de risco MÍNIMO, sem impacto do risco aos usuários, 

não sendo constatada perda de desempenho e funcionalidade do sistema analisado. 

 

 

3.6 Sistema de Combate de Incêndio – PPCI: 

 
A edificação possui certificado de conformidade de número 174187/2022, emitido pelo 

corpo de bombeiros do estado de Goiás em 15/12/2022, válido até 15/12/2023. 

Verificamos que as rotas de fuga‐acessos e saídas – encontram‐se dimensionadas para a 

capacidade de público de estado. 

A entrada de ambulâncias e veículos de bombeiros se dá pelo acesso pelo portão na Rua 

Zé Pretinho. 

 

 

3.6.1 Descrição e Localização de Anomalias ou Falhas: 
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Verificamos que as rotas de fuga/acessos e saídas – encontram-se dimensionadas para a 

capacidade de público de estado. 

 

 

3.6.2 Classificação do sistema quanto ao grau de risco: 

 
Classificado quanto ao grau de risco REGULAR, considerando o impacto do risco 

oferecido aos usuários, na medida em que uma eventual situação de pânico pode resultar em 

acidentes, em razão do elevado tempo para escoamento de público pelas rotas de fuga 

evacuação do estádio. Contribui para este grau de risco a deficiência na sinalização para a 

compreensão fácil e rápida dos espectadores das rotas de saída em situação de emergência. 

 

 

3.6.3 Recomendações: 

 
Sinalizar as saídas de emergências. 

 

 
3.7 Acessibilidade: 

 
Os aspectos de acessibilidade verificados neste item visam ao atendimento às disposições 

previstas no Decreto nº 5.296/2004 e na norma técnica ABNT NBR 9050/2004, tendo por 

finalidade destacar as não conformidades, observando o direito a todos os espectadores de ir e 

vir com autonomia, conforto e segurança a todos os locais do estádio. 

 
Para o Estádio como um todo: 

 

01- Há uma área mínima equivalente a um círculo de 150cm de diâmetro para uma rotação 

de 360º de uma cadeira de rodas sem deslocamento?  

SIM 

02- Para a transposição de obstáculos isolados (portas ou outros obstáculos fixos com 

extensão de no Máximo 40cm), existe uma largura livre mínima de 80cm? 

SIM 

03- A largura para a circulação de uma cadeira de rodas é de no mínimo 90cm? SIM 

04-  Há uma largura mínima de 120cm para a circulação de uma pessoa em pé e outra numa 

cadeira de rodas? 

SIM 

05-  Os espaços para cadeiras de rodas têm 80cm de largura e 120cm de comprimento? 

 SIM 

06- Os espaços para cadeiras de rodas são planos?  

SIM 

07- Há uma faixa de no mínimo de 30cm para a circulação, localizada na frente do espaço 

para cadeira de rodas, atrás ou em ambas posições? 
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NÃO 

08- Os espaços para cadeira de rodas estão distribuídos pelo recinto? 

 NÃO 

09- OS espaços para pessoas em cadeiras de rodas permitem que estes possam sentar‐ se 

próximo a seus acompanhantes? 

10- SIM 

11- Os espaços para cadeiras de rodas estão localizados em uma rota acessível, vinculada 

a uma rota de fuga? 

12- SIM 

 

 

Para os sanitários e vestiários: 

 

 

13- O sanitário ou vestiário está localizado em lugar acessível?  

SIM 

14- O sanitário ou vestiário está localizado próximo à circulação principal?  

SIM 

15- OS boxes para bacia sanitária têm dimensões mínimas de 150cm x 170cm?  

NÃO 

16- Há área livre de 80cm de largura por 120cm de comprimento para transferência lateral 

perpendicular e diagonal ao vaso sanitário? 

NÃO 

15-  A bacia sanitária está a uma altura entre 43cm e 45cm do piso, medido a partir da borda 

superior sem assento? 

SIM 

16- No caso de bacia com caixa acoplada, há barra na parede do fundo, de forma a evitar 

que a caixa seja usada como apoio? 

NÃO 

17-  As barras de apoio sanitária têm comprimento mínimo de 80cm?  

NÃO 

18- As barras possuem seção circular com diâmetro entre 3,0cm x 4,5cm? 

NÃO 

19- A distância entre o eixo do vaso e a face da barra lateral é de 40cm?  

SIM 

20-  O lavatório está fixado à uma altura entre 78cm e 80cm em relação ao piso? 

 SIM 

21-  Há barras de apoio instalados junto ao lavatório, na altura do mesmo?  

NÃO 

22-  Os acessórios do sanitário estão localizados a uma altura entre 50cm e 120cm em 

relação ao piso? 

SIM 

23-  Há o Símbolo Internacional de Acesso fixado na porta do sanitário? 
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 SIM 

 

 

Para as escadas em geral: 

 

24-  Há rampa ou elevador vencendo o mesmo desnível da escada? 

 NÃO 

25-  A escada tem largura mínima de 120cm?  

SIM 

26-  A dimensão do espelho do degrau é maior que 16cm e menor que 18cm? 

 NÃO 

27-  O primeiro e o ultimo degrau de um lance de escada estão distantes da área de 

circulação em pelo menos 30cm? 

SIM 

28-  O piso dos degraus da escada é revestido com material antiderrapante e estável? 

 SIM 

29-  Há, no inicio e ao final de cada segmento da escada um patamar de no mínimo 120cm 

de comprimento na direção do movimento? 

SIM 

30-  Há corrimão em ambos os lados da escada?  

SIM 

31-  A escada atende a ABNT 9077?  

SIM 

 

 

Para as rampas em geral: 

 

 

32- A largura mínima da rampa é de 120cm?  

SIM 

33-  O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?  

SIM 

34-  A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de 

rampas da NBR 9050? 

NÃO 

35- Há, no mínimo e ao final de cada segmento de rampa, um patamar de no mínimo 120cm 

de comprimento, na direção do movimento? 

SIM 

36-  Há corrimão em ambos os lados da rampa?  

SIM 
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Para o corrimão e guarda corpo em geral: 

 

 

37-  Há corrimão em ambos os lados da escada ou rampa?  

SIM 

38-  Os corrimãos são feitos de material resistente?  

SIM 

39-  Os corrimãos são construídos em materiais rígidos, firmemente fixados às paredes ou 

barras de suporte e oferecem condições de segurança na utilização?  

SIM 

40-  Os corrimãos são de seção circular entre 3,0 e 4,5cm de diâmetro?  

SIM 

41- Há espaço livre de no mínimo 4cm entre a parede e o corrimão?  

SIM 

42-  Se a projeção dos corrimãos incidir dentro da largura da rampa, esta é máxima de 10cm 

de cada lado? 

SIM 

43-  Os corrimãos têm prolongamento horizontal de, no mínimo, 30cm nos dois níveis 

servidos pela escada ou rampa? 

SIM 

44- Os corrimãos têm continuidade, sem interrupção nos patamares intermediários? 

 SIM 

45- A altura do corrimão da escada é de 92cm do piso, medidos de sua geratriz superior? 

SIM 

46- Se a escada ou rampa possui largura superior a 240cm, há corrimão intermediário? 

Não é o caso 

47-  Se a escada ou rampa não tiverem paredes laterais, há guarda/corpo de 105cm de altura 

associado ao corrimão? 

SIM 

 

 

3.7.1 Descrição e Localização das Anomalias ou falhas: 

 

Não há sanitário exclusivo para P.C.R. e para P.M.R. 

Não possuem bacias sanitárias para crianças pequenas, e os que existem não atingem a 

altura mínima necessária, nem estão distribuídas pelos setores de público. São necessários a 

construção de sanitários por sexo/gênero em cada um dos lados do campo, sendo um deles 

adequado ao uso por P.C.R/P.M. R/P.O, em cada setor. 

 

 

3.7.2 Classificação do sistema quanto ao grau de risco: 

 

Classificamos quanto ao grau de risco como nível REGULAR, considerando a perda de 
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funcionalidade e desempenho do sistema inspecionado, sendo recomendada a intervenção a 

curto prazo. 

 

 

3.7.3 Recomendações: 

 
Recomenda-se a elaboração de projeto para a execução das obras de adequação do 

existente às exigências normativas quanto à acessibilidade, como as da NBR-9077 e NBR- 

9050, no que for aplicável à tipologia da edificação em análise. 

Assim, devem ser previstos em projeto a serem desenvolvidos a acessibilidade universal 

que contemplem as adaptações ao uso do estádio por pessoas com cadeiras de rodas, com 

mobilidade reduzida e obesas, além de aperfeiçoar o sistema de sinalização existente para o 

atendimento às normas técnicas referidas. 

 

 

3.8 Área de Jogo – Gramado 

 

A área de jogo do estádio é composta de campo de futebol com gramado de grama tipo 

“Batatais”, nas medidas oficiais 107,90 m x 73,30m (dentro dos parâmetros da FIFA para 

competições internacionais), mais três vestiários, sendo um da arbitragem, três casas matas 

devidamente demarcadas e protegidas por alambrados, sendo restrito o seu acesso. Verifica-se 

que há uma boa manutenção do gramado para a prática do futebol profissional 

Há acesso direto das áreas de arquibancada para o gramado, através de portões. 

A drenagem da área do gramado é eficiente. 

 

 

 

3.8.1 Descrição e Localização das Anomalias ou Falhas: 

 
Não constatamos perdas de desempenho decorrentes da existência de anomalias 

construtivas e/ou falhas de manutenção. 

 

 

3.8.2 Classificação do sistema quanto ao grau de risco: 

 

Classificado quanto ao grau de risco MÍNIMO, sem redução do desempenho e 

funcionalidade deste sistema. 

 

 

3.9 Documentação: 

 

 
Os documentos foram fornecidos e analisados na vistoria de engenharia do estádio constam 
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abaixo: 

Tabela 1 Lista de documentos. 

DOCUMENTO APRESENTADO 

Projeto aprovado pela Prefeitura ou “as built” ou Projeto básico 
SIM 

Alvará de funcionamento SIM 

Quadro com a capacidade do estádio por setor (expectadores e em 

serviço) 
SIM 

Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico SIM 

Último AVCB (atestado de vistoria do corpo de bombeiros) ou 

similar 
SIM 

PPRA (programa de prevenção de riscos ambientais) SIM 

AVS (atestado de vistoria de segurança) Último laudo do 

estádio 
SIM 

Arquivo em Autocad (DWG) da planta atualizada do estádio ou 

plantas impressas 
SIM 

Atestados relativos à NR‐10 SIM 

Manual de uso, operação e manutenção do estádio. SIM 

Plano de manutenção do estádio SIM 

Laudo de manutenção das subestações NÃO POSSUI 

SUBESTAÇÃO 

Relatório de ensaios e exames em transformadores SIM 

Projeto de SPDA. NÃO 

Relatório de inspeção ôhmica, de continuidade elétrica e 

Relatório de inspeção de para‐raios. 
NÃO 

Relatório de manutenção de geradores, caso haja geradores. NÃOPOSSUE 

GERADOR 

Projetos de instalações elétricas e diagramas unifilares. NÃO 

Projeto estrutural NÃO 

Contas de energia elétrica SIM 

Contas de fornecimento de água SIM 

Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás. NÃO 

Relatórios de ensaios preditivos, tais como: termografia, 

vibrações mecânicas, etc. (restritivo para aqueles estádios com 

capacidade de público igual ou acima de 40000 lugares). 

 
NÃO NECESSITA 

Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos 

Sistemas Específicos, tais como: ar condicionado (PMOC), 

motores, antenas, bombas, CFTV, etc. 

 
NÃO 
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Laudo de estabilidade estrutural (para estádios com histórico de 

mudanças das características estruturais ou de carregamento, e 

para aqueles com capacidade autorizada igual o superior a 40.000 

espectadores). 

 

NÃO NECESSITA 
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INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE ENGENHARIA 

1 – SISTEMA ESTRUTURAL 

PILARES 

1.1 – Os pilares do setor apresentam alguma anomalia? 

Não Caracterização da Anomalia  

Menu A 

Armaduras expostas; 

Baixo cobrimento da armadura;  

Corrosão da armadura; 

Trincas ou fissuras formadas por infiltração; 

Trincas formadas por processos de movimentação estrutural; 

Trincas formadas por processos de sobrecarga; 

Trincas transpassantes; 

Trincas que se estendem e atingem as estruturas; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória; 

       Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, 

depósito de fuligens, formação de bolor/fungos); 

Carbonatação; 

Eflorescências; 

Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes; 

Avarias nos aparelhos de apoio; 

Deformação diferencial; Trincas 

Esmagamentos; 

Deformações excessivas; 

Deterioração das mantas de impermeabilização; 

Vazamentos; 

Segregação do concreto; 

Ninhos de concretagem; 

Má vibração; 

Concreto poroso; 

Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

(X) Não Possui nenhuma anomalia 

 
Classificação de Anomalia 

Endógena 

Exógena Natural 
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  Funcional 

(X) Não se aplica 

Classificação de Risco 

Mínimo 

Médio 

Crítico 

Observações: 

Não possui anomalias visto a estrutura ter passado por um programa geral de 

manutenção. 
 

 

 

 

VIGAS  

1.2 – As vigas do setor apresentam alguma anomalia? 
 

Não 

Caracterização da Anomalia 

Armaduras expostas; 

Baixo cobrimento da armadura; 

Corrosão da armadura; 

 

 

 

Menu A 

Trincas ou fissuras formadas por infiltração; 

Trincas formadas por processos de movimentação estrutural; 

Trincas formadas por processos de sobrecarga; 

Trincas transpassantes; 

Trincas que se estendem e atingem as estruturas; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória; 

       Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, 

depósito de fuligens, formação de bolor/fungos); 

Carbonatação; 

Eflorescências; 

Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes; 

Avarias nos aparelhos de apoio



 

 

 

Deformação diferencial; 

Trincas 

Esmagamentos; 

Deformações excessivas; 

Deterioração das mantas de impermeabilização; 

Vazamentos; 

Segregação do concreto; 

Ninhos de concretagem; 

Má vibração; 

Concreto poroso; 

Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

 
Classificação de Anomalia 

Endógena 

Exógena 

 Natural        

 

             Funcional 

(X) Não se aplica 

Classificação de Risco 

Mínimo 

Médio 

Crítico 

Observações: 
 

LAJES  

1.3 As lajes do setor apresentam algum tipo de anomalia? 
 

Sim 

  Não 

Não Aplicável 

Caracterização da Anomalia (Menu A) 

 
Armaduras expostas; 

Baixo cobrimento da armadura; 

Corrosão da armadura; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu A 



 

 

Trincas ou fissuras formadas por infiltração; 

Trincas formadas por processos de movimentação estrutural; Trincas formadas por 
processos de sobrecarga; 

Trincas transpassantes; 

Trincas que se estendem e atingem as estruturas; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma 

generalizada; Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de 

forma aleatória; 

Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, 

depósito de fuligens, formação de bolor/fungos); 

Carbonatação; 

Eflorescências; 

Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes; 

Avarias nos aparelhos de apoio; 

Deformação diferencial; 

Trincas 

Esmagamentos; 

Deformações excessivas; 

Deterioração das mantas de impermeabilização; 

Vazamentos; 

Segregação do concreto; 

Ninhos de concretagem; 

Má vibração; 

Concreto poroso; 

Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

  Não se aplica (não possui) 

 
Classificação de Anomalia 

Endógena  Não se aplica 

Exógena 

Natural 

Funcional 

Classificação de Risco 

Mínimo  Não se aplica 

Médio 

Crítico 

 

Observações:  NÃO EXISTE LAJES. 
 

 

 
 



 

 

CONSOLES  

1.4 Os Consoles do setor apresentam algum tipo de anomalia? 

Sim 

Não 

 Não Aplicável 

Caracterização da Anomalia (Menu A) 

Menu A 

Armaduras expostas; 

Baixo cobrimento da armadura; 

Corrosão da armadura; 

Trincas ou fissuras formadas por infiltração; 

Trincas formadas por processos de movimentação estrutural; 

Trincas formadas por processos de sobrecarga; 

Trincas transpassantes; 

Trincas que se estendem e atingem as estruturas; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma 

generalizada; Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma 

aleatória; 

Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, 

depósito de fuligens, formação de bolor/fungos); 

Carbonatação; 

Eflorescências; 

Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes; 

Avarias nos aparelhos de 

apoio; Deformação 

diferencial; Trincas 

Esmagamentos; 

Deformações 
excessivas; 

Deterioração das mantas de 

impermeabilização; Vazamentos; 

Segregação do concreto;  

Ninhos de concretagem;  

Má vibração;  

Concreto poroso; 

    Não se aplica; 

 
Classificação de Anomalia 

Endógena                                         



 

 

Exógena 

Natural 

Funcional  Não se aplica 

Classificação de Risco 

Mínimo 

Médio 

Crítico  Não se aplica 

Observações: 

 
 

ARQUIBANCADAS  

1.5 As arquibancadas do setor apresentam algum tipo de anomalia? 

Sim 

 Não 

Não Aplicável 

Caracterização da Anomalia (Menu A) 

Armaduras expostas; 

Baixo cobrimento da armadura; 

Corrosão da armadura; 

Trincas ou fissuras formadas por infiltração; 

Trincas formadas por processos de movimentação estrutural; 

Trincas formadas por processos de sobrecarga; 

Trincas transpassantes; 

Trincas que se estendem e atingem as estruturas; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória; 

Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, 

depósito de fuligens, formação de bolor/fungos); 

Carbonatação; 

Eflorescências; 

Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes; 

 
Não possui consoles 



 

 

Avarias nos aparelhos de apoio; 

Deformação diferencial; 

Trincas 

Esmagamentos; 

Deformações excessivas; 

Deterioração das mantas de impermeabilização; 

Vazamentos; 

Segregação do concreto; 

Ninhos de concretagem; 

Má vibração; 

Concreto poroso; 

Outra anomalia qualquer (fazer observação); 
 

Classificação de Anomalia 

Endógena  Não se aplica 

Exógena 

Natural 

Funcional 

Classificação de Risco 

Mínimo  Não se aplica 

Médio 

Crítico 

Observações: 

 

 

JUNTAS  

1.6 As juntas de dilatação do setor apresentam algum tipo de anomalia? 
 

Sim 
 

 Não 

Não aplicável 
 

 

 

Caracterização da Anomalia   

 
Arquibancadas não apresentam problemas. 



 

 

 

 

 

Armaduras expostas; 

Baixo cobrimento da armadura; 

Corrosão da armadura; 

 

Menu A 

Trincas ou fissuras formadas por infiltração; 

Trincas formadas por processos de movimentação estrutural; 

Trincas formadas por processos de sobrecarga; 

Trincas transpassantes; 

Trincas que se estendem e atingem as estruturas; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória; 

Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, 

depósito de fuligens, formação de bolor/fungos); 

Carbonatação; 

Eflorescências; 

Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes; 

Avarias nos aparelhos de apoio; 

Deformação diferencial; 

Trincas 

Esmagamentos; 

Deformações excessivas; 

Deterioração das mantas de impermeabilização; 

Vazamentos; 

Segregação do concreto; 

Ninhos de concretagem; 

Má vibração; 

Concreto poroso; 

Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

 
Classificação de Anomalia 

Endógena  Não se aplica 

Exógena 

Natural 

Funcional 



 

 

 

Classificação de Risco 

Mínimo 

Médio 

Crítico 

Observações: 

As juntas de dilatação estão perfeitas. 
 

 

 
 

 

FUNDAÇÕES  

1.7 As fundações do setor apresentam algum tipo de anomalia? 
 

Sim 

 Não 

Não Aplicável 

Caracterização da Anomalia (Menu A) 

Armaduras expostas; 

Baixo cobrimento da armadura; 

Corrosão da armadura; 

 

 

 

 

 

 

Trincas ou fissuras formadas por infiltração; 

Trincas formadas por processos de movimentação estrutural; 

Trincas formadas por processos de sobrecarga; 

Trincas transpassantes; 

Trincas que se estendem e atingem as estruturas; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória; 

Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, 

depósito de fuligens, formação de bolor/fungos); 
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Carbonatação; 

Eflorescências; 

Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes; 

Avarias nos aparelhos de apoio; 

Deformação diferencial; 

Trincas 

Esmagamentos; 

Deformações excessivas; 

Deterioração das mantas de impermeabilização; 

Vazamentos; 

Segregação do concreto; 

Ninhos de concretagem; 

Má vibração;  

Concreto poroso; 

   Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

 
Classificação de Anomalia 

Endógena  Não se aplica 

Exógena 

Natural 

Funcional 

Classificação de Risco 

Mínimo  Não se aplica 

Médio 

Crítico 

Observações: 

Fundações não apresentam nenhuma patologia construtiva. 
 

 

 

 

COBERTURAS DAS ARQUIBANCADAS 

 

1.8 – As coberturas metálicas dos setores apresentam alguma anomalia? 

Não  
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Caracterização da Anomalia 

 

 

 

 

Menu A 

Corrosão do aço estrutural; 

Trincas ou fissuras formadas por infiltração; 

Trincas formadas por processos de movimentação estrutural; 

Trincas formadas por processos de sobrecarga; 

Trincas transpassantes; 

Trincas que se estendem e atingem as estruturas; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada; 

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória; 

       Deterioração das características físico químicas do aço (estalactites, corrosão, depósito 

de fuligens, formação de bolor/fungos); 

Carbonatação; 

Eflorescências; 

Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes; 

Avarias nos aparelhos de apoio; 

Deformação diferencial; Trincas 

Esmagamentos; 

Deformações excessivas; 

Deterioração das mantas de impermeabilização; 

Vazamentos; 

Segregação do concreto; 

Ninhos de concretagem; 

Má vibração; 

Telhas estragadas (dobradas ou furadas); 

Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

 

 

(X) Não Possui nenhuma anomalia 

 
 

 

Classificação de Anomalia 

Endógena



 

 

Exógena 

Natural 

            Funcional 

(X) Não se aplica 

Classificação de Risco 

Mínimo 

Médio 

Crítico 

Observações: 

Não possui anomalias visto a estrutura ser nova, construída no ano de 2020. 
 

 

 
 

 

2 CONCLUSÃO 

 
 

2.1 Análise das não‐conformidades e recomendações quanto à criticidade: 

 

Da análise das não conformidades quanto ao grau de criticidade verificado na inspeção 

predial realizada no Estádio Francisco Ferreira, frente às condições técnicas de uso, de operação 

e de manutenção, classificadas no estado de conservação e nas condições de uso como normais, 

com um impacto de grau de RISCO GERAL REGULAR oferecido aos seus usuários. 

As indicações apontadas para a correção das deficiências, uma vez atendidas, resultarão 

em uma redução do risco geral oferecido aos usuários ao nível desejável para a utilização 

segura, universal e confortável do estádio. 

 

 
2.2 Indicação de orientações para a correção das deficiências verificadas: 

 

 

O planejamento da execução dos serviços recomendados atende como prioridade o risco 

à segurança. Saúde e integridade física do usuário, seguindo com as ações quanto à 

acessibilidade e ao conforto. 

A partir da constatação de perda recuperável do desempenho e funcionalidade dos 

sistemas inspecionados, no nível geral regular de criticidade, definimos como indicação de 

prioridade as seguintes providências: 

 

1– Recomenda-se a elaboração de projeto para a execução das obras de adequação do 

existente às exigências normativas quanto à acessibilidade, como as da NBR-9077 e 



 

 

NBR- 9050, no que for aplicável à tipologia da edificação em análise. Assim, devem ser 

previstos em projeto a serem desenvolvidos a acessibilidade universal que contemplem 

as adaptações ao uso do estádio por pessoas com cadeiras de rodas, com mobilidade 

reduzida e obesas, além de aperfeiçoar o sistema de sinalização existente para o 

atendimento às normas técnicas referidas. 

 

3 - Sinalizar as saídas de emergências. 

 

3 - Recomenda-se a execução do reboco e posteriormente pintura para proteção do 

mesmo dos muros de fechamento do estádio. 

 

3.1 Indicação de restrições ao uso do estádio: 

 

A análise dos sistemas construtivos conduz à conclusão de que o Estádio Francisco 

Ferreira, oferece condições de segurança e poderá ser utilizado para a finalidade a qual se 

propõe. 

O estádio possui todos os alvarás em dia e capacidade de público de 4.430 espectadores. 

Atesto, para devidos fins, que as estruturas compostas do estádio Francisco Ferreira 

Freitas, possuem condições de uso e não oferecem risco aos ocupantes. 

 

Este Laudo possui validade de dois anos (24 meses). 
 

Iporá, 16 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

            

ART nº:  1020230014159 



         

 

 

 

Roteiro de Vistoria 
 

A vistoria foi executada por SETORES, sendo que cada setor possui 

levantamento fotográfico conforme a seguir: 

 
1. ARQUIBANCADAS E COBERTURAS 

 
2. VESTIÁRIOS 

 
3. CAMPO DE FUTEBOL 

 

4. BAR AUXILIAR 

 
5. BAR PRINCIPAL E ANEXO 

 
6. CABINES 

 
Iporá, 16 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

            

ART nº:  1020230014159 

 

 

 

 

 

 
5 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

 



         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 
 

 

 

 

 



         

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



         

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



         

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Conclusão Final: 
 

 

 



         

 

 

Considero os setores (bares, arquibancada, vestiários, banhos, cabines e coberturas) bem 

como o campo, em condições satisfatórias de segurança e estabilidade, não oferecendo 

riscos aos ocupantes, podendo serem utilizados para a finalidade a qual foram 

construídos. 

 

 

OBS: Este laudo tem validade de 24 meses.  

 

Iporá, 16 de janeiro de 2023. 
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LAUDO DE VISTORIA DE ENGENHARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Identificação do estádio 
 

 

 

 

 

 

 

  E-mail: pref.ipora@gmail.com 
 

  Proprietário: MUNICÍPIO DE IPORÁ  
 

  Responsável pela manutenção do estádio:  
 

  Nome: Luis Apolinário  
 

 

 

  E-mail: go.ipora@fgf.esp.br  
 

  Clubes responsáveis pelo uso (se houverem): Iporá Esporte Clube 

 

 

  E-mail:  go.ipora@fgf.esp.br  

 

  Identificação do solicitante  
 

Nome:  IPORÁ ESPORTE CLUBE  
 

 

E-mail: go.ipora@fgf.esp.br  

Nome do estádio: 

ESTÁDIO FRANCISCO FERREIRA 

Apelido do estádio: 
FERREIRÃO 

Endereço completo do estádio:  

Rua Zé Pretinho S/N Vila Ferreira 

Cidade: Iporá  Estado: GO CEP: 72600-000 

Telefone: (64) 3674.4072 Fax: 

Qualificação profissional: 

Educação Física 

Telefone: (64) 99276-5977 Fax: 

Telefone:  (64) 99645.5247 

 Fax: 

Telefone: (64) 99645.5247 Fax: 

mailto:E-mail:%20pref.ipora@gmail.com%09
mailto:administrativo@gebrasil.com.br
mailto:administrativo@gebrasil.com.br
mailto:profissional@gebrasil.com
mailto:presidente@gebrasil.com.br
mailto:presidente@gebrasil.com.br


 

 

 
 

Data e hora da vistoria 
 

 

 
 

– Características gerais do estádio 

 

 Descrição resumida do estádio, considerada suas características construtivas, 

capacidades informadas, dentre outras mais relevantes para a descrição do objeto da 

vistoria: 

 

Estádio localizado na região sudeste da cidade de Iporá, construído na década de 90, 

sendo que na época as estruturas eram basicamente de concreto armado e alvenarias de 

blocos cerâmicos, tijolos maciços, basicamente pilares. 

A capacidade das arquibancadas atualmente acomoda 4.430 espectadores, divididas para 

público em geral, sócios, cadeiras cativas, espaços reservados para imprensa. 

Para atingir a capacidade mínima exigida pelas regras do Campeonato Brasileiro Série 

D, será necessário a construção de arquibancadas temporárias para suprir essa 

necessidade. Sendo uma com capacidade de 600 lugares (Arquibancada Móvel2). 

Dessa forma, totalizando a capacidade máxima de 5.030 lugares. 

Ainda possui áreas cabine de rádios, bares, vestiários, banheiros. 
 

• Nome Oficial: Estádio Francisco Ferreira (FERREIRÃO) 

• Endereço: Rua Zé Pretinho s/n, Vila Ferreira, Iporá - Goiás 

• Vestiários: 02 mais um dos árbitros 

• Dimensões do Gramado: 107,90 m x 73,30m 

• Grama: Natural, Batatais 

• Iluminação: 60 luminárias de 2000 W 

• Imprensa: 08 cabines 

• Capacidade de Espectadores: 4.430 pessoas 

 
                       Data de inauguração do estádio:   dezembro de 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data: 11 e 12 de janeiro de 2023 Hora: 8:00 



 

 

 

2.1 – Croqui do estádio 
 

 
 

 

01- Entrada principal 

02- Vestiários 

03- Bar auxiliar 

04- Cabines 

05- Bar Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Critérios e Metodologia de Inspeção 

 

Este documento segue a orientação geral dos trabalhos anteriores elaborados pelo 

Sistema CONFEA/CREA, visando atender ao Decreto Federal no 6.795, de 16 de março 

de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor, Lei no 10.671, de 15 de março 

de 2005, onde um dos objetivos principais é estabelecimento do rito que padroniza as 

vistorias de engenharia nos Estádios de Futebol. 

Este documento considera, conceitualmente, que a Vistoria de Engenharia é 

baseada na Inspeção Predial, definida na Norma de Inspeção Predial do IBAPE/SP – 

(Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Engenharia de São Paulo) e na Norma de 

Inspeção Predial Nacional do IBAPE Nacional, segundo a qual tal Vistoria de Engenharia 

“É a análise isolada ou combinada das condições técnicas, de uso e de manutenção da 

edificação”. 

A definição citada complementa o disposto na ABNT NBR 5674, onde a inspeção 

é “avaliação do estado da edificação e de suas partes constituintes, realizadas para orientar 

as atividades de manutenção”. 

Os critérios utilizados para elaboração dos Laudos de Vistoria de Engenharia, 

Acessibilidade baseiam-se naqueles que dão origem aos Laudos de Inspeção Predial, os 

quais se caracterizam pela análise do risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao 

patrimônio, diante das condições técnicas, de uso, operação e manutenção da edificação, 

bem como da natureza da exposição ambiental, conforme as normas técnicas. 

Os critérios adotados para a elaboração do Laudo de Acessibilidade 

fundamentam-se no direito de cidadania assegurado a todas as pessoas, conforme 

assegura a Constituição Brasileira e a Declaração de Direitos Humanos da ONU, 

incluindo aquelas que apresentam, de modo permanente ou temporário, qualquer tipo de 

limitação física ou mental, diante das condições específicas previstas em norma para 

atender às diferentes necessidades. 

Os critérios adotados para a elaboração do Laudo de Conforto baseiam-se nas 

condições mínimas de conforto dos usuários das edificações, considerando-se neste 

grupo, além dos torcedores, os profissionais ligados ao evento esportivo. 

As não conformidades observadas durante o processo de vistoria ensejam análise 

e avaliação de falhas e anomalias, classificação dessas deficiências quanto ao grau de 

risco e indicações de orientações técnicas para cada problema verificado. 

A análise do risco consiste na classificação das anomalias e falhas identificadas 

nos diversos componentes de uma edificação, quanto a seu grau de risco, relacionado com 



 

 

fatores de conservação, depreciação, saúde, segurança, funcionalidade, 

comprometimento da vida útil e perda de desempenho. 

A classificação das falhas e anomalias quanto ao grau de risco deve atender as 

definições e níveis de classificação, dispostos nas referidas normas de inspeção predial 

citadas, adaptadas segundo a ótica do Sistema CONFEA/CREA que redefine e reescreve 

tais riscos como: 

“CRÍTICO 

Impacto irrecuperável, relativo ao risco contra a saúde, segurança do usuário e 

do meio ambiente, bem como perda excessiva de desempenho, recomendando intervenção 

imediata. 

MÉDIO 

Impacto parcialmente recuperável, relativo ao risco quanto à perda parcial de 

funcionalidade e desempenho, recomendando programação e intervenção a curto prazo. 

MÍNIMO 

Impacto recuperável, relativo a pequenos prejuízos, sem incidência ou a 

probabilidade de ocorrência dos riscos acima expostos, recomendando programação e 

intervenção a médio prazo." 

O vistoriador/inspetor predial deve analisar condições de desempenho potencial 

ou perda de desempenho ao longo do tempo e, quando possível, descrever evolução 

provável dos sintomas e indicar possíveis desdobramentos (consequências) a curto e 

médio prazo, em caso de não intervenção. 

As orientações técnicas para os reparos ou estudos mais específicos das anomalias 

e falhas constatadas devem ser ordenadas e formuladas em função da criticidade do 

evento ou fato verificado. As orientações técnicas devem ser apresentadas por ordem de 

prioridade. 

Os presentes critérios e metodologias privilegiam todas as recomendações dos 

trabalhados elaborados pelo Sistema CONFEA/CREA relativos ao assunto. 

 
4 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

 

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os 

documentos listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores 

dos Estádios e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder 

a vistoria. Além disso, a documentação apresentada 

 

 



 

 

Caso tenham sido realizadas obras no estádio, mudando as características 

estruturais ou de carregamento, deve ser apresentado Laudo de Estabilidade Estrutural 

(LEE) atestando as condições de segurança das novas configurações. O LEE é de 

apresentação compulsória para estádios com capacidade autorizada igual o superior a 

40.00 expectadores. 

Os documentos estão classificados sobre dois critérios: 

a) Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção; 

b) Documentos de caráter restritivo: aqueles que na falta de sua apresentação 

inviabilizam a emissão do laudo. 

 

DOCUMENTO APRESENTADO 
DENTRO DA 

VALIDADE 
CARÁTER DA 

DOCUMENTAÇÃO 

Projeto aprovado pela Prefeitura ou 
“as built” ou Projeto básico 

SIM   (x) ⃝    NÃO ⃝ SIM x ⃝ NÃO 
 

RESTRITIVO 

Alvará de funcionamento SIM X ⃝ NÃO SIM X ⃝     

NÃO 

RESTRITIVO 

Quadro com a capacidade do 
estádio por setor (expectadores e 

em serviço) 

 
SIM X ⃝ NÃO 

 

SIM X 

 
⃝     
NÃO 

 

 
RESTRITIVO 

Projeto de prevenção e combate a 

incêndio e pânico 
SIM X ⃝ NÃO SIM X ⃝     

NÃO 

 

AUXILIAR 

Último AVCB (atestado de vistoria 

do corpo de bombeiros) ou similar 
SIM X ⃝ NÃO SIM X ⃝     

NÃO 

 
RESTRITIVO 

PPRA (programa de prevenção de 

riscos ambientais) 
SIM X ⃝ NÃO SIM X ⃝     

NÃO 

 

RESTRITIVO 

AVS (atestado de vistoria de 

segurança) Último laudo do estádio 
SIM X ⃝ NÃO SIM X ⃝     

NÃO 

 
RESTRITIVO 

Arquivo em Autocad (DWG) da 

planta atualizada do estádio ou 

plantas impressas 

 
SIM ⃝ NÃO X 

 
SIM ⃝ 

 

NÃO X 

 

 
AUXILIAR 

Atestados relativos à NR-10 SIM X ⃝ NÃO SIM X ⃝     

NÃO 

RESTRITIVO 

Manual de uso, operação e 

manutenção do estádio. 
SIM X ⃝ NÃO SIM X ⃝     

NÃO 

 

RESTRITIVO 

Plano de manutenção do estádio SIM X ⃝ NÃO SIM X ⃝     

NÃO 

RESTRITIVO 

Laudo de manutenção das 

subestações 
SIM X ⃝ NÃO SIM X ⃝     

NÃO 

 

RESTRITIVO 

Relatório de ensaios e exames em SIM ⃝ NÃO X SIM ⃝ NÃO X NÃ POSSUI 

TRANSFORMADORES 

transformadores    



 

 

Projeto de SPDA. SIM X ⃝     

NÃO 

SIM X ⃝     

NÃO 

RESTRITIVO 

Relatório de inspeção ôhmica, de 

continuidade elétrica e Relatório 

de inspeção de para-raios. 

 
SIM X 

⃝     
NÃO 

 
SIM X 

⃝     
NÃO 

 
RESTRITIVO 

Relatório de manutenção de 

geradores, caso haja geradores. 
SIM ⃝ NÃO X SIM ⃝ NÃO X NÃO POSSUI 

GERADORES 

Projetos de instalações elétricas e 

diagramas unifilares. 
SIM ⃝ NÃO X SIM ⃝ NÃO X 

 

RESTRITIVO 

Projeto estrutural SIM X ⃝     

NÃO 

SIM X ⃝     

NÃO 

RESTRITIVO 

Contas de energia elétrica SIM X ⃝     

NÃO 

SIM X ⃝     

NÃO 

AUXILIAR 

Contas de fornecimento de água SIM X ⃝     

NÃO 

SIM X ⃝     

NÃO 

AUXILIAR 

Certificado de teste de 

estanqueidade do sistema de gás. 

SIM X ⃝     

NÃO 

SIM X ⃝     

NÃO 

RESTRITIVO 

Relatórios de ensaios preditivos, 
tais como: termografia, vibrações 

mecânicas, etc. (restritivo para 

aqueles estádios com capacidade 

de público igual ou acima de 

40000 lugares). 

 

 

 

 

SIM ⃝ 

 

 

 

 

 
NÃO X 

 

 

 

 

SIM ⃝ 

 

 

 

 

 
NÃO X 

 

 

 

 

 

NÃO SE APLICA) 

Relatórios dos Acompanhamentos 

das Manutenções dos Sistemas 

Específicos, tais como: ar 

condicionado (PMOC), motores, 

antenas, bombas, CFTV, etc. 

 

 

 

 
SIM X 

 

 

 

⃝     
NÃO 

 

 

 

 
SIM X 

 

 

 

⃝     
NÃO 

 

 

 

 

RESTRITIVO 

Laudo de estabilidade estrutural 

(para estádios com histórico de 

mudanças das características 

estruturais ou de carregamento, e 

para aqueles com capacidade 

autorizada igual o superior a 

40.000 espectadores). 

 

 

 

 

 

 

SIM ⃝ 

 

 

 

 

 

 
 
NÃO X 

 

 

 

 

 

 

SIM ⃝ 

 

 

 

 

 

 
 
NÃO X 

 

 

 

 

 

 

 
NÃO SE APLICA 

 

 

Considerações relevantes sobre os documentos: 

FORAM APRESENTADOS OS DOCUMENTOS RELATIVOS Á OBRA DE 

REFORMA E OS DO ESTÁDIO EXISTENTE 



 

 

 

5 – Não conformidades e conclusões do laudo 
 

SISTEMA ESTRUTURAL  

Não foram encontradas anomalias, uma vez que grande parte do estádio foi 

demolida para reconstrução. 

Setor:  

Elemento: 

Não conformidade:  

Grau de risco: 

Providências:  

Prazo: 

Fotografia(s):  
 
 

 

Setor:  

Elemento: 

Não conformidade:  

Grau de risco: 

Providências:  

Prazo: 

Fotografia(s): 
 

 
 

SISTEMA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO  

Não apresentam patologias  

Setor:  

Elemento: 

Não conformidade:  

Grau de risco: 

Providências:  

Prazo: 

Fotografia(s):  

 

SISTEMA DE ESQUADRIAS  

Não apresentam patologias. 

Setor:  

Elemento: 

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

Não apresentam patologias. 



 

 

Não conformidade: 

Grau de risco: 

Providências: 

Prazo: 

Fotografia(s): 

 

Não apresentam patologias. 

Setor: 

Elemento: 

Não conformidade: 

Grau de risco: 

Providências: 

Prazo: 

Fotografia(s): 

 

SISTEMA DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Estão de acordo com a ABNT. 

Setor: 

Elemento: 

Não conformidade: 

Grau de risco: 

Providências: 

Prazo: 

Fotografia(s): 

 

SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREDIAIS 

Não apresentam avarias. 

Setor: 

Elemento: 

Não conformidade: 

Grau de risco: 

Providências: 

Prazo: 

Fotografia(s): 

 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

Possui sistema em pleno funcionamento e laudos em dia. 

Setor: 

Elemento: 

Não conformidade: 

SISTEMA DE COBERTURAS 



 

 

Grau de risco: 

Providências: 

Prazo: 

Fotografia(s): 

 

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

Possui alvará em dia e todos os sistemas 100% operantes. 

Setor: 

Elemento: 

Não conformidade: 

Grau de risco: 

Providências: 

Prazo: 

Fotografia(s): 

 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL 

Não se aplica. 

Setor: 

Elemento: 

Não conformidade: 

Grau de risco: 

Providências: 

Prazo: 

Fotografia(s): 

 

ACESSIBILIDADE 

Possui atendimento a NBR 9050 da ABNT. 

Setor: 

Elemento: 

Não conformidade: 

Grau de risco: 

Providências: 

Prazo: 

Fotografia(s): 

 

CONFORTO 

Não possui anomalias. 

Setor: 

Elemento: 

Não conformidade: 

Grau de risco: 



 

 

 

Providências:  

Prazo: 

Fotografia (s):  
 

 
 

 

6- Parecer quanto: 

6.1 Engenharia civil 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Conclusões do Laudo de Vistoria de Engenharia. 

 
Quanto à manutenção: 

POSSUI PLANO GERAL DE MANUTENÇÃO EM DIA 

 

 
Quanto à operação: 

 
POSSUI PLANO OPERACIONAL EM VIGOR. 

Condições de funcionamento do estádio: 

 
 

Aprovado 

Aprovado com Restrição 

Reprovado 

 

Observações e Considerações Finais 



 

 

 

 

 

6.2 Engenharia  elétrica 
                                   Condições de funcionamento do estádio 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

6.3 Acessibilidade 

 

 

 

 

 

Aprovado 

Aprovado com Restrição 

Reprovado 

 

Observações e Considerações Finais 

Condições de funcionamento do estádio: 

 
 

Aprovado 

Aprovado com Restrição 

Reprovado 

 

Observações e Considerações Finais 

Faltando banheiros para crianças e para P.N.E. 



 

Endereço: R C134  n.424,  QD.269,  LT.12,  SL 03,  Bairro Jardim América, Goiânia,  CEP 74255480 , 
CNPJ sob n.° 18.966.347/000159 

 

 

 

 

 

6.4   Conforto 
Condições de funcionamento do estádio 

 

 

 

Observações e Considerações finais Data de emissão do laudo: 
 

 

Prazo de validade do laudo: 

Este Laudo é válido por 24 meses. 

 
Responsáveis técnicos: 

Sistema (s) inspecionado (s): Estruturas Construtivas, 

Acessibilidade e Conforto Nome do Profissional:   

Eduardo Henrique Pascoal Marquez 

 Modalidade/Especialidade: Eng. Civil   Órgão de classe: CREA - GO 

No de inscrição no órgão competente: 6581/D 
Iporá, 16 de janeiro de 2023. 

 

 

 

            

ART nº:  1020230014159 

 

 

Aprovado 

Aprovado com Restrição      

Reprovado 

 

Estádio atende as exigências mínimas de segurança, acessibilidade e conforto. 

Podendo ser utilizado para a finalidade de jogos de futebol. 
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