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1 - Identificação do estádio   

   

Nome do estádio: Estádio Jonas Ferreira Alves Duarte 

 

Apelido do estádio: Estádio Jonas Duarte   

   

Endereço completo do estádio: Avenida Brasil Sul, Jardim Gonçalves, Anápolis – Go. 

 

Cidade: Anápolis Estado:GO CEP:75115-320 

   

Telefone: 62 3904-1216 / 3902-2586  Fax: 

   

E-mail:sends@anapolis.gp.gov.br   

   

Proprietário: Prefeitura Municipal de Anápolis 

 

Responsável pela manutenção do estádio: Secretária Municipal de Integração Social, 

Esportes e Cultura 

 

Nome:Andréa Ferreira Lins   

   

Cargo profissional: Secretária Municipal de Integração Social, 

Esportes e Cultura 

 

Telefone: 62 3902-2586 Fax:  

   

E-mail: semds@anapolis.go.gov.br   

   

Clubes responsáveis pelo uso: 

Associação Atlética Anapolina 

Grêmio Esportivo Anápolis 

Anápolis Futebol Clube 
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Telefone : Responsavel: 

3311-1141 Resp. Dr. Pdro Canedo 

98159-0673 Resp. Raimundo 

99699-4950 Resp. Jose Paulo Tinazzo 

Fax: 

 
Identificação do solicitante 

 

  

Nome: Andréa Ferreira Lins  

  

Telefone: 3902-2586 Fax: 

  

E-mail: semds@anapolis.go.gov.br  

Data e hora da vistoria  

Data:02/10/2021 à 31/12/2022 Hora: Variado 
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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. 
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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. 
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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 espectadores. 
 

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 ☐Não ☒Sim ☐Não  

RESTRITIVO 

Alvará de funcionamento ☒Sim ☐Não ☒Sim ☐Não RESTRITIVO 

Quadro com a capacidade do 

estádio por setor (expectadores e 

em serviço) 

 
☒Sim ☐Não 

 
☒Sim ☐Não 

 
RESTRITIVO 

Projeto de prevenção e combate a 

incêndio e pânico 
☒Sim ☐Não ☒Sim ☐Não  

AUXILIAR 

Último AVCB (atestado de 

vistoria do corpo de bombeiros) 

ou similar 

 
☒Sim ☐Não 

 
☒Sim ☐Não 

 
RESTRITIVO 

PPRA (programa de prevenção de 

riscos ambientais) 
☒Sim ☐Não ☒Sim ☐Não  

RESTRITIVO 
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AVS(atestado de vistoria de 

segurança) Último laudo do 

estádio 

 
☒Sim ☐Não 

 
☒Sim ☐Não 

 
RESTRITIVO 

Arquivo em Autocad (DWG) da 

planta atualizada do estádio ou 

plantas impressas 

 
☒Sim ☐Não 

 
☒Sim ☐Não 

 
AUXILIAR 

Atestados relativos à NR-10 ☐ Sim ☐Não ☐ Sim ☐Não RESTRITIVO 

Manual de uso, operação e 

manutenção do estádio. 
☐ Sim ☐Não ☐ Sim ☐Não  

RESTRITIVO 

Plano de manutenção do estádio ☐ Sim ☒Não ☐ Sim ☐Não RESTRITIVO 

Laudo de manutenção das 

subestações 
☐ Sim ☐Não ☐ Sim ☐Não  

RESTRITIVO 

Relatório de ensaios e exames em 

transformadores 
☐ Sim ☐Não ☐ Sim ☐Não 

RESTRITIVO 

Projeto de SPDA. ☐ Sim ☐Não ☐ Sim ☐Não RESTRITIVO 

Relatório de inspeção ôhmica, de 

continuidade elétrica e Relatório 

de inspeção de para-raios. 

 
☐ Sim ☐Não 

 
☐ Sim ☐Não 

 
RESTRITIVO 

Relatório de manutenção de 

geradores, caso haja geradores. 
☐ Sim ☐Não ☐ Sim ☐Não  

RESTRITIVO 

Projetos de instalações elétricas e 

diagramas unifilares. 
☐ Sim ☐Não ☐ Sim ☐Não  

RESTRITIVO 

Projeto estrutural ☐ Sim ☐Não ☐ Sim ☐Não RESTRITIVO 

Contas de energia elétrica ☒Sim ☐Não ☒Sim ☐Não AUXILIAR 

Contas de fornecimento de água ☒Sim ☐Não ☒Sim ☐Não AUXILIAR 

Certificado de teste de 

estanqueidade do sistema de gás. 
☐ Sim ☐Não ☐ Sim ☐Não RESTRITIVO 

Relatórios de ensaios preditivos, 

tais como: termografia, vibrações 

mecânicas, etc. (restritivo para 

aqueles estádios com capacidade 

 
 
☐ Sim ☐Não 

 
 
☐ Sim ☐Não 

 
 
 

AUXILIAR 

(RESTRITIVO) 
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de público igual ou acima de 

40.000 lugares). 

   

Relatórios dos 

Acompanhamentos das 

Manutenções dos Sistemas

Específicos, tais como: ar

condicionado (PMOC), motores, 

antenas, bombas, CFTV, etc. 

 
 

☐ Sim 

 
 

☐ Não 

 
 

☐ Sim 

 
 

☐ 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 

a40.000 espectadores). 

 
 

 
☐ Sim 

 
 

 
☐ Não 

 
 

 
☐ Sim 

 
 

 
☐ Não 

 
 
 
 
 

RESTRITIVO 

 
 

Considerações relevantes sobre os documentos 
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Eu, Trajano Martins Rezende, Engenheiro Civil, em atendimento 

á consulta do Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos Sr. Francisco Elisio Lacerda, Engenheiro Civil - 

procedeu à vistoria “Ad Perpetuam Rei Memoriam” das áreas da edificação a seguir descrita, cujos resultados vão 

em seguida expostos através do presente relatório de 

 

VISTORIA DAS CARACTERISTICAS E CONDIÇÕES FISICAS APARENTE EM 

QUE SE ENCONTRA A EDIFICAÇÃO 

 

PRELIMINARES 

Consoante os termos da consulta a presente vistoria têm por finalidade consignar as 

características e condições físicas aparente em que se encontra a edificação do Estadio 

Municipal Jonas Ferreira Duarte (Estadio Jonas Duarte), situado na Avenida Brasil Sul, Jardim 

Gonçalves, Anápolis – Go. Este laudo visa atender as exigências da Secretaria de Integração 

Social, Esportes e Cultura solicitado pela Secretaria Sr. Andréa Ferreira Lins responsável legal 

da secretaria com e-mail semds@anapolis.go.gov.br , telefone 3902-2586. 

DILIGÊNCIA 

O local de interesse foi vistoriado durante os meses de Novembro e Dezembro de 2021, 

sendo necessário varias visitas para coligir os dados técnicos necessários para a elaboração do 

presente laudo. 

ORIENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

Consoante os procedimentos técnicos preconizados para a vistoria do gênero, foram 

adotadas as seguintes medidas: 

a) Levantamento das características construtivas dos componentes da edificação, 

através das especificações técnicas; 

b) Minucioso exame de todas as áreas, com observação, anotação e avaliação de 

suas condições técnicas; 

c) Execução das tomadas fotográficas gerais e de detalhes por meio de 

equipamento fotográfico especializado,   cujas reproduções, devidamente 
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enumerados, acompanham o parecer; 

d) Após a coordenar todos os dados técnicos coletados foi redigido e montado o 

presente relatório.; 

CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO 

 ASPECTOS FÍSICOS E CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
 

Topografia boa 

Meio urbano de região metropolitana 

 MELHORAMENTOS PÚBLICOS 
 

Rede de água 

Rede de energia elétrica 

Rede de telefonia 

 SISTEMA VIÁRIO 
 

Pista de veivulos asfaltada 

Calçadas concretadas 

Postes com iluminação elétrica 

Sinbalização 

 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 

Coleta de lixo 

Limpeza de vias públicas 

Policiamento 

Transporte coletivo 

Templo religioso 

Serviço de atendimento do Governo estadual 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA EDIFICAÇÃO 

 TIPO DE USO E OCUPAÇÂO 
 

Serviço Público – Esporte, laser e eventos. 

 IDADE APROXIMADA 

Sua construção foi iniciada em 1964, e o estádio foi inaugurado em 11 de abril 

de 1965, com apenas um lance (MODULO 01) de arquibancadas cobertas, os 

MODULOS 02 e 03 foi construido ao passar dos anos, o MODULO 04 esta 

sendo construído desde 2015, mas só houve avanço significativo apartir do ano 
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de 2017. 

 CLASSIFICAÇÃO DO ESTÁDIO 
 

Conforme o SISBRACE – SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÂO 

DE ESTÁDIOS – MINISTERIO DOS ESPORTES 

Classificação Geral: 02 

Segurança: 02 

Conforto e Acessibilidade: 02 

Higiene: 01 

 SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 
 

Dentro da quadra. 

 NIVEL DE UTILIZAÇÃO 
 

Para o ano de 2022 será realizado eventos esportivos durante todo o ano e para 
 
 

 TIPO DA EDIFICAÇÃO 

Edificação de grande proporção, totalmente isolada em sua quadra, obedencendo o 

projeto arquitetônico peculiar, demonstrando preocupação com a funcionalidade entre os 

materiais construtivos, dividido em 04 (quatro módulos) Módulo 01: com área de 1.573,28m² e 

capacidade de 2.055 espectadores, também é composto de arquibancada coberta, salas de 

imprensa, tribuna de honra, escadas, guarda corpo, corrimão, extintores, saídas de emergência, 

banheiro feminino e masculino, vestiário, bares, sala de máquinas, subestação e gerador, sala 

da administração, cozinha, depósito, sala de atendimento médico, bilheteria e bebedouro; 

Módulo 02: com área de 1.375,78m² e capacidade de 2.788 espectadores, também é composto 

em arquibancada descoberta, escadas, guarda corpo, corrimão, extintores, saídas de 

emergência, bares e banheiro masculino e feminino, bilheteria e bebedouro; Módulo 03: com 

área de 2.149,37m² e capacidade de 4.191 espectadores, também é composto em arquibancada 

descoberta, escadas, guarda corpo, corrimão, extintores, saídas de emergência, banheiro 

feminino e masculino, vestiário de gandula, bares, depósito, sala monitoramento e vigilância, 

sala do juizado de menor, sala exclusiva da Policia Militar, celas/cadeia masculina e feminina, 

bilheteria e bilheteria visitante e bebedouro; Módulo 04: com área de subsolo 1.359,01m² e 

térreo 1.672,45m² e capacidade de 3.303 espectadores, também será composto em arquibancada 

descoberta, escadas, guarda corpo, corrimão, extintores, saídas de emergência, bares, vestiários 

e bebedouros, totalizando 5.098,43m² de área construída e 
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capacidade máxima de público de 9.034 espectadores (O Módulo 04 está sendo construído e no 

momento não há acesso de espectadores nesta local) segundo o projeto a área sobrevirá a ser de 

8.129,89m² e a capacidade será de 12.337 espectadores. A área total compreende 38.200,00m² 

e com a retirada das instalações do Detran-Go da área subjacente este total atualmente é de 

42.000,00m². 

Em geral o mesmo é composto por reservatórios de água potável e de abastecimento do 

sistema do campo, sua estrutura é constituída de concreto armado com juntas de dilatações, 

alambrados para fechamento do campo, parte em alvenaria cerâmica parte blocos de concreto 

para sua vedação contra a intempéries, fachadas pintadas a látex sobre selador, reboco ou 

emboço ou sem revestimentos. Não há elevador, laje moldada in-loco, piso interno acabamento 

em contrapiso, piso externo: calçada em concreto, instalações hidraulicas: banheiros dotados 

de peças sanitárias básicas, de modelo simples; instalações eletricas: projetada especialmente 

e utilizando circuitos independentes e componentes de qualidade, para pontos de usos diversos, 

inclusive tomada de uso geral e específico, telefonia e equipamentos de segurança e SPDA – 

sistema de proteção contra descarga atmosférica, entrada de energia de média tensão, 

subestação principal, ramais de distribuição de média tensão, quadro geral de distribuição, 

circuitos geral, iluminação do campo do estádio composto por seis torres, Sistema de 

iluminação de emergência, Sistema de aterramento, Sistema de vigilância (CFTV), sistema de 

prevenção a combate a incêndio, portas, portões, rampas, separação de torcidas utilizando 

fechamento de alambrados, esquadrias de madeira ou em ferragens. 



Página 14 de 124  

 

 
 
 
 
 
 
 

CROQUI DO ESTÁDIO E COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
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Coordenadas Geográficas: -16.346376,-48.955567. 
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INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE ENGENHARIA 

1 - SISTEMA ESTRUTURAL 

  PILARES 
 

Setor: MÓDULO 01 
 

1.1.1. – Os pilares do setor apresentam alguma 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; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ 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 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: Para esse gupo de pilares os principais mecanismos de degradação entre os 

demarcados acima são os supracitados. 

Desagregação: Separação física de placas ou fatias de concreto, com perda de monolitismo, 

na maioria das vezes, perda da capacidade de engrenamento entre os agregados e da 

capacidade aglomerante da pasta (Souza, 1999). Fenomeno característico de ataques 

químicos do concreto, em diversas formas: lixiviação, reação álcali-agregado, reações 

expansivas ou ainda perante as ações dos agentes agressivos (abrasão, vento, chuva etc.) 

Juntas de dilatação/Infiltração: Uma serie de infiltrações decorrente da degradação 

acentuada das juntas de dilatação, com perda relevante de estanqueidade. As juntas de 
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dilatação são utilizadas principalmente nas estruturas devendo ser capazes de absorver os 

esforços mecânicos a que são submetidos, como tração (frio), compressão (calor), recalque 

diferencial, cisalhamento, rotação ou movimentos combinados., para a vedação dos vãos, 

evitando assim a penetração de líquidos e detritos que, ao longo do tempo, podem restringir 

a movimentação das estruturas, ocasionar patologias e causar sua deterioração. 

 
 

Setor: MÓDULO 02 
 

1.1.2. – Os pilares do setor apresentam alguma 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); 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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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 

☐ Exógena 

☒Natural 

☒Funcional 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: Para esse gupo de pilares os principais mecanismos de degradação entre os 

demarcados acima são os supracitados. 

Desagregação: Separação física de placas ou fatias de concreto, com perda de monolitismo, 

na maioria das vezes, perda da capacidade de engrenamento entre os agregados e da 

capacidade aglomerante da pasta (Souza, 1999). Fenomeno característico de ataques 
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químicos do concreto, em diversas formas: lixiviação, reação álcali-agregado, reações 

expansivas ou ainda perante as ações dos agentes agressivos (abrasão, vento, chuva etc.) 

Juntas de dilatação/Infiltração: Uma serie de infiltrações decorrente da degradação 

acentuada das juntas de dilatação, com perda relevante de estanqueidade. As juntas de 

dilatação são utilizadas principalmente nas estruturas devendo ser capazes de absorver os 

esforços mecânicos a que são submetidos, como tração (frio), compressão (calor), recalque 

diferencial, cisalhamento, rotação ou movimentos combinados., para a vedação dos vãos, 

evitando assim a penetração de líquidos e detritos que, ao longo do tempo, podem restringir 

a movimentação das estruturas, ocasionar patologias e causar sua deterioração. 

 
 

Setor: MÓDULO 03 
 

1.1.3. – Os pilares do setor apresentam alguma 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; 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ 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 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☒Médio 

☐ Crítico 

Observações: Para esse gupo de pilares os principais mecanismos de degradação entre os 
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demarcados acima são os supracitados. 

Desagregação: Separação física de placas ou fatias de concreto, com perda de monolitismo, 

na maioria das vezes, perda da capacidade de engrenamento entre os agregados e da 

capacidade aglomerante da pasta (Souza, 1999). Fenomeno característico de ataques 

químicos do concreto, em diversas formas: lixiviação, reação álcali-agregado, reações 

expansivas ou ainda perante as ações dos agentes agressivos (abrasão, vento, chuva etc.) 

Juntas de dilatação/Infiltração: Uma serie de infiltrações decorrente da degradação 

acentuada das juntas de dilatação, com perda relevante de estanqueidade. As juntas de 

dilatação são utilizadas principalmente nas estruturas devendo ser capazes de absorver os 

esforços mecânicos a que são submetidos, como tração (frio), compressão (calor), recalque 

diferencial, cisalhamento, rotação ou movimentos combinados., para a vedação dos vãos, 

evitando assim a penetração de líquidos e detritos que, ao longo do tempo, podem restringir 

a movimentação das estruturas, ocasionar patologias e causar sua deterioração. 

   Friso que os pilares da face interna do campo deste setor sofreram algum tipo de 

recuperação e não foi possível encontrar projetos, responsáveis ou até mesmo os 

executores, visualmente estão em condições aceitáveis, recomendo ensaios para 

verificação do estado das armaduras não somente neste, mas em todo a estrutura do 

estádio. Foi possível encontrar pilares com desplacamanto devido ao processo de 

expansão do volume das armaduras. 

 
 

  VIGAS 
 

Setor: MÓDULO 01 
 

1.2.1. As vigas do setor apresentam alguma anomalia? 

☒Sim 

☐ Não 

☐ Não Aplicável 
 

Grau de Risco Regular – impacto econômico para correção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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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; 



Página 24 de 124  

☒Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

☐ Exógena 

☒Natural 

☒Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☒Médio 

☐ Crítico 
Observações: Os elementos e sistemas construtivos foram inspecionados de forma visual. 

Para esse gupo de pilares os principais mecanismos de degradação entre os demarcados 

acima são os supracitados. 

Juntas de dilatação/Infiltração: A junta de dilatação é uma separação física entre duas partes 

de uma estrutura, para que estas partes possam se movimentar sem transmissão de esforço 

entre elas, devendo ser capazes de absorver os esforços mecânicos a que são submetidos, 

como tração (frio), compressão (calor), recalque diferencial, cisalhamento, rotação ou 

movimentos combinados., para a vedação dos vãos, evitando assim a penetração de líquidos 

e detritos que, ao longo do tempo, podem restringir a movimentação das estruturas, 

ocasionar patologias e causar sua deterioração. Devido da falta de desempenho do material 

de vedação da junta de dilatação onde ocorre uma serie de infiltrações decorrente da 

degradação acentuada da pasta de cimento e dissolução dos produtos de cálcio pela ação 

de águas puras e brandas. Teoricamente, a hidrólise da pasta continua até que a maior parte 

do hidróxido de cálcio tenha sido retirada por lixiviação: isto expõe os outros constituintes 

cimenticios à decomposição química (Mehta, 1994), levando a desagregação dos agregados 

do elemento estrutural assim expondo as armaduras ao processo de oxidação até a perda 

acentuada de seção. 

Desagregação: Separação física de placas ou fatias de concreto, com perda de monolitismo, 

na maioria das vezes, perda da capacidade de engrenamento entre os agregados e da 

capacidade aglomerante da pasta (Souza, 1999). Fenomeno característico de ataques 

químicos do concreto, em diversas formas: lixiviação, reação álcali-agregado, reações 
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expansivas ou ainda perante as ações dos agentes agressivos (abrasão, vento, chuva etc.) 
 

 

Setor: MÓDULO 02 
 

1.2.2. As vigas do setor apresentam alguma 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; 

☐ Avarias nos aparelhos de apoio; 

Grau de Risco Regular – impacto econômico para correção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ 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 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☒Médio 

☐ Crítico 
Observações: Os elementos e sistemas construtivos foram inspecionados de forma visual. 

Para esse gupo de pilares os principais mecanismos de degradação entre os demarcados acima 

são os supracitados. 

Juntas de dilatação/Infiltração: A junta de dilatação é uma separação física entre duas partes 

de uma estrutura, para que estas partes possam se movimentar sem transmissão de esforço 

entre elas, devendo ser capazes de absorver os esforços mecânicos a que são submetidos, 

como tração (frio), compressão (calor), recalque diferencial, cisalhamento, rotação ou 

movimentos combinados., para a vedação dos vãos, evitando assim a penetração de líquidos 

e detritos que, ao longo do tempo, podem restringir a movimentação das estruturas, 

ocasionar patologias e causar sua deterioração. Devido da falta de desempenho 
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do material de vedação da junta de dilatação onde ocorre uma serie de infiltrações 

decorrente da degradação acentuada da pasta de cimento e dissolução dos produtos de 

cálcio pela ação de águas puras e brandas. Teoricamente, a hidrólise da pasta continua até 

que a maior parte do hidróxido de cálcio tenha sido retirada por lixiviação: isto expõe os 

outros constituintes cimenticios à decomposição química (Mehta, 1994), levando a 

desagregação dos agregados do elemento estrutural assim expondo as armaduras ao 

processo de oxidação até a perda acentuada de seção. 

Desagregação: Separação física de placas ou fatias de concreto, com perda de monolitismo, 

na maioria das vezes, perda da capacidade de engrenamento entre os agregados e da 

capacidade aglomerante da pasta (Souza, 1999). Fenomeno característico de ataques 

químicos do concreto, em diversas formas: lixiviação, reação álcali-agregado, reações 

expansivas ou ainda perante as ações dos agentes agressivos (abrasão, vento, chuva etc.) 

 
 

Setor: MÓDULO 03 
 

1.2.3. As vigas do setor apresentam alguma 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; 

Grau de Risco Regular – impacto econômico para correção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ 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 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☒Médio 
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☐ Crítico 
Observações: Os elementos e sistemas construtivos foram inspecionados de forma visual. 

Para esse gupo de pilares os principais mecanismos de degradação entre os demarcados 

acima são os supracitados. 

Juntas de dilatação/Infiltração: A junta de dilatação é uma separação física entre duas partes 

de uma estrutura, para que estas partes possam se movimentar sem transmissão de esforço 

entre elas, devendo ser capazes de absorver os esforços mecânicos a que são submetidos, 

como tração (frio), compressão (calor), recalque diferencial, cisalhamento, rotação ou 

movimentos combinados., para a vedação dos vãos, evitando assim a penetração de líquidos 

e detritos que, ao longo do tempo, podem restringir a movimentação das estruturas, 

ocasionar patologias e causar sua deterioração. Devido da falta de desempenho do material 

de vedação da junta de dilatação onde ocorre uma serie de infiltrações decorrente da 

degradação acentuada da pasta de cimento e dissolução dos produtos de cálcio pela ação 

de águas puras e brandas. Teoricamente, a hidrólise da pasta continua até que a maior parte 

do hidróxido de cálcio tenha sido retirada por lixiviação: isto expõe os outros constituintes 

cimenticios à decomposição química (Mehta, 1994), levando a desagregação dos agregados 

do elemento estrutural assim expondo as armadura ao processo de oxidação até a perda 

acentuada de seção . 

Desagregação: Separação física de placas ou fatias de concreto, com perda de monolitismo, 

na maioria das vezes, perda da capacidade de engrenamento entre os agregados e da 

capacidade aglomerante da pasta (Souza, 1999). Fenomeno característico de ataques 

químicos do concreto, em diversas formas: lixiviação, reação álcali-agregado, reações 

expansivas ou ainda perante as ações dos agentes agressivos (abrasão, vento, chuva etc.) 

 
 

  LAJES 
 

Setor: MÓDULO 01 
 

1.3.1. As lajes do setor apresentam algum tipo de anomalia? 

☒Sim 

☐ Não 

☐ Não Aplicável 

Grau de Risco Regular – impacto econômico para correção 
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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; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e 
classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Ninhos de concretagem; 

☐ Má vibração; 

☐ Concreto poroso; 

☒Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

☐ Exógena 

☒Natural 

☒Funcional 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: Os elementos e sistemas construtivos foram inspecionados de forma visual. 

Para esse gupo de pilares os principais mecanismos de degradação entre os demarcados 

acima são os supracitados. 

Desagregação: Separação física de placas ou fatias de concreto, com perda de monolitismo, 

na maioria das vezes, perda da capacidade de engrenamento entre os agregados e da 

capacidade aglomerante da pasta (Souza, 1999). Fenomeno característico de ataques 

químicos do concreto, em diversas formas: lixiviação, reação álcali-agregado, reações 

expansivas ou ainda perante as ações dos agentes agressivos (abrasão, vento, chuva etc.) 

Infiltração: Penetração de aguas, agressivas ou não, em peças estruturais, através de 

fissuras, ninhos de concretagem, juntas de concretagem mal executadas ou devido alta 

permeabilidade do concreto. Pode ainda, ter origem em danos impermeabilização, 

deficiências no escoamento de águas pluviais, vazamento em tubulações, etc. 

Cobrimento deficiente: A PNB-1/2001, recomenda que o projeto e a execução devem 

considerar o cobrimento nominal (𝑪𝒏𝒐𝒎) que é o cobrimento mínimo acrescido da 

tolerância de execução (∆𝒄) quando houver um controle de qualidade rigoroso, pode ser 

adotado um valor (∆𝒄 = 𝟏𝟎𝒎𝒎), o que determina os cobrimentos nominais indicados na 
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Tabela 7.2- Correspondência entre classe de agressividade ambiental e cobrimento nominal 

para ∆c = 10 mm da ABNT NBR 6118:2014. Podemos ponderar que a edificação não foi 

executada recentemente e as tecnologias de execução, controle e normas da época eram 

diferentes da atuais por este motivo não seguem as mesmas, recomendo, para uma 

intervenção seja levada em consideração as normas e conceitos atuais de execução e 

recuperação precedida de ensaios embasando um diagnostico preciso para a tal 

recuperação. 

 
 

Setor: MÓDULO 02 
 

1.3.2. 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; 

☒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; 

Grau de Risco Regular – impacto econômico para correção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☒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 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: Os elementos e sistemas construtivos foram inspecionados de forma visual. 

Para esse gupo de pilares os principais mecanismos de degradação entre os demarcados 

acima são os supracitados. 

Desagregação: Separação   física   de placas   ou   fatias   de   concreto,   com perda   de 
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monolitismo, na maioria das vezes, perda da capacidade de engrenamento entre os 

agregados e da capacidade aglomerante da pasta (Souza, 1999). Fenomeno característico 

de ataques químicos do concreto, em diversas formas: lixiviação, reação álcali-agregado, 

reações expansivas ou ainda perante as ações dos agentes agressivos (abrasão, vento, chuva 

etc.) 

Infiltração: Penetração de aguas, agressivas ou não, em peças estruturais, através de 

fissuras, ninhos de concretagem, juntas de concretagem mal executadas ou devido alta 

permeabilidade do concreto. Pode ainda, ter origem em danos impermeabilização, 

deficiências no escoamento de águas pluviais, vazamento em tubulações, etc. 

Cobrimento deficiente: A PNB-1/2001, recomenda que o projeto e a execução devem 

considerar o cobrimento nominal (𝑪𝒏𝒐𝒎) que é o cobrimento mínimo acrescido da 

tolerância de execução (∆𝒄) quando houver um controle de qualidade rigoroso, pode ser 

adotado um valor (∆𝒄 = 𝟏𝟎𝒎𝒎), o que determina os cobrimentos nominais indicados na 

Tabela 7.2- Correspondência entre classe de agressividade ambiental e cobrimento nominal 

para ∆c = 10 mm da ABNT NBR 6118:2014. Podemos ponderar que a edificação não foi 

executada recentemente e as tecnologias de execução, controle e normas da época eram 

diferentes da atuais por este motivo não seguem as mesmas, recomendo, para uma 

intervenção seja levada em consideração as normas e conceitos atuais de execução e 

recuperação precedida de ensaios embasando um diagnostico preciso para a tal 

recuperação. 

 
 

Setor: MÓDULO 03 
 

1.3.3. As lajes do setor apresentam algum tipo de anomalia? 

☒Sim 

☐ Não 

☐ Não Aplicável 
 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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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); 
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Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

☐ Exógena 

☒Natural 

☒Funcional 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: Os elementos e sistemas construtivos foram inspecionados de forma visual. 

Para esse gupo de pilares os principais mecanismos de degradação entre os demarcados 

acima são os supracitados. 

Desagregação: Separação física de placas ou fatias de concreto, com perda de monolitismo, 

na maioria das vezes, perda da capacidade de engrenamento entre os agregados e da 

capacidade aglomerante da pasta (Souza, 1999). Fenomeno característico de ataques 

químicos do concreto, em diversas formas: lixiviação, reação álcali-agregado, reações 

expansivas ou ainda perante as ações dos agentes agressivos (abrasão, vento, chuva etc.) 

Infiltração: Penetração de aguas, agressivas ou não, em peças estruturais, através de 

fissuras, ninhos de concretagem, juntas de concretagem mal executadas ou devido alta 

permeabilidade do concreto. Pode ainda, ter origem em danos impermeabilização, 

deficiências no escoamento de águas pluviais, vazamento em tubulações, etc. 

Cobrimento deficiente: A PNB-1/2001, recomenda que o projeto e a execução devem 

considerar o cobrimento nominal (𝑪𝒏𝒐𝒎) que é o cobrimento mínimo acrescido da 

tolerância de execução (∆𝒄) quando houver um controle de qualidade rigoroso, pode ser 

adotado um valor (∆𝒄 = 𝟏𝟎𝒎𝒎), o que determina os cobrimentos nominais indicados na 

Tabela 7.2- Correspondência entre classe de agressividade ambiental e cobrimento nominal 

para ∆c = 10 mm da ABNT NBR 6118:2014. Podemos ponderar que a edificação não foi 

executada recentemente e as tecnologias de execução, controle e normas da época eram 

diferentes da atuais por este motivo não seguem as mesmas, recomendo, para uma 

intervenção seja levada em consideração as normas e conceitos atuais de 
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execução e recuperação precedida de ensaios embasando um diagnostico preciso para a 

tal recuperação. 

 
 

  CONSOLES 

1.4.1.Os Consoles 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; 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e 
classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ 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 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

  ARQUIBANCADAS 
 

Setor: MÓDULO 01 

1.5.1. As arquibancadas do setor apresentam algum tipo de anomalia? 

☒Sim 

☐ Não 

☐ Não Aplicável 
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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; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Segregação do concreto; 

☐ Ninhos de concretagem; 

☐ Má vibração; 

☐ Concreto poroso; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

☐ Exógena 

☒Natural 

☒Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☒Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

Foi executado algum reparo no setor depois da construção? 

☐ Sim 

☐ Não 

☐ Não Aplicável Onde? 

☐ Quando? 

O setor sofreu adição de carregamento por obras pós-projeto? 

☐ Sim 

☐ Não 

☐ Não Aplicável Onde? 

☐ Quando? 
 

Setor: MÓDULO 02 

1.5.2. As arquibancadas do setor apresentam algum tipo de anomalia? 

☒Sim 

Grau de Risco Regular – impacto econômico para correção 
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☐ 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; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ 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 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☒Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

Foi executado algum reparo no setor depois da construção? 

☐ Sim 

☐ Não 

☐ Não Aplicável Onde? 

☐ Quando? 

O setor sofreu adição de carregamento por obras pós-projeto? 

☐ Sim 

☐ Não 

☐ Não Aplicável Onde? 

☐ Quando? 
 

Setor: MÓDULO 03 

Grau de Risco Regular – impacto econômico para correção 
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1.5.3. 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; 

 
 

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; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ 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 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☒Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

Foi executado algum reparo no setor depois da construção? 

☐ Sim 

☐ Não 

☐ Não Aplicável Onde? 

☐ Quando? 

O setor sofreu adição de carregamento por obras pós-projeto? 

☐ Sim 

☐ Não 

☐ Não Aplicável Onde? 

Grau de Risco Regular – impacto econômico para correção 
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☐ Quando? 
 

  JUNTAS 
 

Setor: MÓDULO 01 

1.6.1. As juntas de dilatação 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; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ 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 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☒Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

 Setor: MÓDULO 02 

1.6.2. As juntas de dilatação do setor apresentam algum tipo de anomalia? 

☒Sim 

☐ Não 

☐ Não Aplicável 

Grau de Risco Regular – impacto econômico para correção 
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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; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Segregação do concreto; 

☐ Ninhos de concretagem; 

☐ Má vibração; 

☐ Concreto poroso; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

☐ Exógena 

☒Natural 

☒Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☒Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

 Setor: MÓDULO 03 

1.6.3. As juntas de dilatação do setor apresentam algum tipo de anomalia? 

☒Sim 

☐ Não 

☐ Não Aplicável 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu A) 
 
 

☐ Armaduras expostas; 

☐ Baixo cobrimento da armadura; 

 
 

Menu A 

Grau de Risco Regular – impacto econômico para correção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ 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); 

Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

☐ Exógena 
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☒Natural 

☒Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☒Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

  FUNDAÇÕES 

1.7.1.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; 

 
 

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; 

Grau de Risco Regular – impacto econômico para correção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ 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 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
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  RESERVATÓRIOS 
 

SUPERIOR E INFERIOR E OUTROS 

1.8.1.Os reservatórios de água potável do setor apresentam alguma 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; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ 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 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

  CASA DE MÁQUINAS 

1.9.1.A Casa de Máquinas do estádio apresenta algum tipo de anomalia? 

☒Sim 

☐ Não 

☐ Não Aplicável 
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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; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Segregação do concreto; 

☐ Ninhos de concretagem; 

☐ Má vibração; 

☐ Concreto poroso; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

☐ Exógena 

☒Natural 

☒Funcional 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

  JARDINEIRAS 

1.10.1.As jardineiras 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; 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ 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 
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☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

  EXPOSIÇÕES 

1.11.1.Face a exposição ao tempo a ação de agentes químicos é observável? 

☒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; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e 
classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☒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 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

  APARELHOS DE APOIO 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 
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1.12.1.Os aparelhos de apoio do setor apresentam alguma 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; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ 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 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

  MARQUISES 
 

MODULO 01; MODULO02; MODULO03. 

1.13.1.As marquises do setor apresentam algum tipo de anomalia? 

☒Sim 

☐ Não 

☐ Não Aplicável 
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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; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Segregação do concreto; 

☐ Ninhos de concretagem; 

☐ Má vibração; 

☐ Concreto poroso; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

☐ Exógena 

☒Natural 

☒Funcional 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

  ÚLTIMOS ANDARES 

1.14.1.Os últimos andares 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; 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ 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 
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Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

  ELEMENTO QUALQUER 

1.15.1.Há algum outro elemento do sistema que apresente anomalias? 

☐ 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, 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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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 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

  Há falhas no sistema estrutural? 

☒Sim 
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☐ Não 

☐ Não Aplicável 
 

 
Classificação das falhas 

☐ Planejamento 

☒Execução 

☐ Operacionais 

☒Gerenciais 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 

De Execução: Associada à manutenção proveniente de falhas causadas pela execução 

inadequada de procedimentos e atividades do plano de manutenção, incluindo o uso 

inadequado dos materiais. 

 
 

  O estádio tem histórico de problemas estruturais? 
 

☒Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não Aplicável 

Observações: No Modulo 02 foi executado a recuperação de pilares. 
 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 
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2 - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
 

Setor: MODULO 01; MODULO02; MODULO 03. 
 

 
 

Há falhas no sistema? 
 

☒Sim 
 

☐ Não 

Classificação da Falha 
 

☒Planejamento 
 

☐ Execução 
 

☐ Operacionais 
 

☐ Gerenciais 

Classificação de Risco 
 

☒Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 
Fotos 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 
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3 - SISTEMA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO 
 

Setor: MODULO 01; MODULO02; MODULO 03. 
 

PISOS 

– Os pisos do setor apresentam alguma anomalia? 
 

☒Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu B) 
 
 

☐ Desaprumo; 

☐ Fora de nível; 

☐ Fora de esquadro; 

☐ Ressaltos; 

☐ Depressões; 

☐ Infiltrações; 

☐ Integridade dos rejuntamentos; 

 
 

(Menu B) 

☐ Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis; 

☐ Integridade dos rufos; 

☐ Integridade da calafetação na interface com tubulações; 

☐ Chumbadores; 

☐ Esquadrias em geral; 

☐ Manchas de ferrugem; 

☒Fungos e bolores; 

☐ Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ 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; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

☐ Exógena 

☒Natural 

☒Funcional 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 
 
 

PAREDES 
 

SETOR: MODULO 01; MODULO02; MODULO 03. 

– As paredes do setor apresentam alguma anomalia? 
 

☒Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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Caracterização da Anomalia (Menu B) 
 
 

☐ Desaprumo; 

☐ Fora de nível; 

☐ Fora de esquadro; 

☐ Ressaltos; 

☐ Depressões; 

☒Infiltrações; 

☐ Integridade dos rejuntamentos; 

 
 

(Menu B) 

☐ Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis; 

☐ Integridade dos rufos; 

☐ Integridade da calafetação na interface com tubulações; 

☐ Chumbadores; 

☐ Esquadrias em geral; 

☐ Manchas de ferrugem; 

☒Fungos e bolores; 

☐ Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura; 

☐ 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; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

☐ Exógena 

☒Natural 

☒Funcional 

Classificação de Risco 
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☒Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

REVESTIMENTOS 

– Os revestimentos do setor apresentam alguma anomalia? 
 

☒Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu B) 
 
 

☐ Desaprumo; 

☐ Fora de nível; 

☐ Fora de esquadro; 

☐ Ressaltos; 

☐ Depressões; 

☒Infiltrações; 

☐ Integridade dos rejuntamentos; 

 
 

(Menu B) 

☐ Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis; 

☐ Integridade dos rufos; 

☐ Integridade da calafetação na interface com tubulações; 

☐ Chumbadores; 

☐ Esquadrias em geral; 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e 
classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Manchas de ferrugem; 

☒Fungos e bolores; 

☐ Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura; 

☐ 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; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

☐ Exógena 

☒Natural 

☒Funcional 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

EMPENAS 

– As empenas do setor apresentam alguma anomalia? 
 

☐ Sim 
 

☐ Não 
 

☒Não Aplicável 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 
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Caracterização da Anomalia (Menu B) 
 
 

☐ Desaprumo; 

☐ Fora de nível; 

☐ Fora de esquadro; 

☐ Ressaltos; 

☐ Depressões; 

☐ Infiltrações; 

☐ Integridade dos rejuntamentos; 

 

(Menu B) 

☐ Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis; 

☐ Integridade dos rufos; 

☐ Integridade da calafetação na interface com tubulações; 

☐ Chumbadores; 

☐ Esquadrias em geral; 

☐ Manchas de ferrugem; 

☐ Fungos e bolores; 

☐ Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura; 

☐ 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; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Exógena 

☐ Natural 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

 

Observações: 
 

 

ALVENARIAS 

– As alvenarias do setor apresentam alguma anomalia? 
 

☒Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu B) 
 
 

☐ Desaprumo; 

☐ Fora de nível; 

☐ Fora de esquadro; 

☐ Ressaltos; 

☐ Depressões; 

☒Infiltrações; 

☐ Integridade dos rejuntamentos; 

 
 

(Menu B) 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 



Página 75 de 124  

☐ Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis; 

☐ Integridade dos rufos; 

☐ Integridade da calafetação na interface com tubulações; 

☐ Chumbadores; 

☐ Esquadrias em geral; 

☐ Manchas de ferrugem; 

☒Fungos e bolores; 

☐ Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura; 

☐ 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; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

☐ Exógena 

☒Natural 

☒Funcional 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

RECOBRIMENTOS 

– O recobrimento das armaduras apresentam alguma anomalia? 
 

☐ Sim 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 
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☒Não 
 

☒Não Aplicável 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu B) 
 
 

☐ Desaprumo; 

☐ Fora de nível; 

☐ Fora de esquadro; 

☐ Ressaltos; 

☐ Depressões; 

☐ Infiltrações; 

☐ Integridade dos rejuntamentos; 

 
 

(Menu B) 

☐ Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis; 

☐ Integridade dos rufos; 

☐ Integridade da calafetação na interface com tubulações; 

☐ Chumbadores; 

☐ Esquadrias em geral; 

☐ Manchas de ferrugem; 

☐ Fungos e bolores; 

☐ Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura; 

☐ 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; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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Classificação de Anomalia 

☒Endógena 

☐ Exógena 

☐ Natural 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 
 
 

BLOCOS ESTRUTURAIS 

– Os blocos estruturais do setor apresentam alguma anomalia? 
 

☐ Sim 
 

☐ Não 
 

☒Não Aplicável 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu B) 
 
 

☐ Desaprumo; 

☐ Fora de nível; 

☐ Fora de esquadro; 

☐ Ressaltos; 

☐ Depressões; 

☐ Infiltrações; 

 
 

(Menu B) 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Integridade dos rejuntamentos; 

☐ Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis; 

☐ Integridade dos rufos; 

☐ Integridade da calafetação na interface com tubulações; 

☐ Chumbadores; 

☐ Esquadrias em geral; 

☐ Manchas de ferrugem; 

☐ Fungos e bolores; 

☐ Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura; 

☐ 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; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

☐ Exógena 

☐ Natural 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 
 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

– As argamassas de assentamento do setor apresentam alguma anomalia? 
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☐ Sim 
 

☒Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu B) 
 
 

☐ Desaprumo; 

☐ Fora de nível; 

☐ Fora de esquadro; 

☐ Ressaltos; 

☐ Depressões; 

☐ Infiltrações; 

☐ Integridade dos rejuntamentos; 

 
 

(Menu B) 

☐ Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis; 

☐ Integridade dos rufos; 

☐ Integridade da calafetação na interface com tubulações; 

☐ Chumbadores; 

☐ Esquadrias em geral; 

☐ Manchas de ferrugem; 

☐ Fungos e bolores; 

☐ Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura; 

☐ 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; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

☐ Exógena 

☐ Natural 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

JUNTAS DE DILATAÇÃO 
 

SETOR: MODULO 01; MODULO02; MODULO03. 

– As juntas de dilatação do setor apresentam alguma anomalia? 
 

☒Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu B) 
 
 

☐ Desaprumo; 

☐ Fora de nível; 

☐ Fora de esquadro; 

 
 

(Menu B) 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 



Página 81 de 124  

☐ Ressaltos; 

☐ Depressões; 

☒Infiltrações; 

☐ Integridade dos rejuntamentos; 

☒Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis; 

☐ Integridade dos rufos; 

☐ Integridade da calafetação na interface com tubulações; 

☐ Chumbadores; 

☐ Esquadrias em geral; 

☐ Manchas de ferrugem; 

☒Fungos e bolores; 

☐ Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura; 

☐ 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; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

☐ Exógena 

☒Natural 

☒Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☒Médio 

☐ Crítico 

Observações: 
 

Grau de Risco Crítico – impacto econômico para correção 
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ELEMENTO QUALQUER 

Há algum outro elemento do sistema que apresente anomalias? 
 

☐ Sim 
 

☒Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu B) 
 
 

☐ Desaprumo; 

☐ Fora de nível; 

☐ Fora de esquadro; 

☐ Ressaltos; 

☐ Depressões; 

☐ Infiltrações; 

☐ Integridade dos rejuntamentos; 

 
 

(Menu B) 

☐ Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis; 

☐ Integridade dos rufos; 

☐ Integridade da calafetação na interface com tubulações; 

☐ Chumbadores; 

☐ Esquadrias em geral; 

☐ Manchas de ferrugem; 

☐ Fungos e bolores; 

☐ Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura; 

☐ Trincas transpassantes; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ 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; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 

☐ Endógena 

☐ Exógena 

☐ Natural 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 

☐ Médio 

☐ Crítico 

 

Observações: 
 

 

+ MAIS OUTRO ELEMENTO QUALQUER 

Há falhas no sistema de vedação e revestimento? 
 

☒Sim 
 

☐ Não 

Classificação das falhas 

☐ Planejamento 

☐ Execução 

☐ Operacionais 

☒Gerenciais 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 

☐ Médio 
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☐ Crítico 

Observações: 
 

 

4 - SISTEMA DE ESQUADRIAS 
 

Setor: MODULO 01; MODULO02; MODULO03. 
 

 GRADIS 

– Os gradis do setor apresentam alguma anomalia? 
 

☐ Sim 
 

☒Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 
Caracterização da Anomalia (Menu C) 

Menu C 

☐ Avaria nos chumbadores nas alvenarias; 

☐ Avaria nos chumbadores nas lajes; 

☐ Pontos de corrosão com desgaste excessivo das seções metálicas; 

☐ Pontos de corrosão com desgaste excessivo dos elementos de fixação, solda, parafusos; 

☐ Superfícies pontiagudas e elementos soltos; 

☐ Distâncias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de 

segurança; 

☐ Más condições de parafusos e pregos; 

☐ Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuário em elementos de 

☐ madeira; 

☐ Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas; 

☐ Vidros trincados ou quebrados; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 



Página 85 de 124  

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 
 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 
 

GUARDA-CORPOS 

– Os guarda-corpos do setor apresentam alguma anomalia? 
 

☐ Sim 
 

☒Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 
Caracterização da Anomalia (Menu C) 

Menu C 

☐ Avaria nos chumbadores nas alvenarias; 

☐ Avaria nos chumbadores nas lajes; 

☐ Pontos de corrosão com desgaste excessivo das seções metálicas; 

☐ Pontos de corrosão com desgaste excessivo dos elementos de fixação, solda, parafusos; 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Superfícies pontiagudas e elementos soltos; 

☐ Distâncias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de 

segurança; 

☐ Más condições de parafusos e pregos; 

☐ Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuário em elementos de 

☐ madeira; 

☐ Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas; 

☐ Vidros trincados ou quebrados; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 
 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 
 
 

ALAMBRADOS 

– Os alambrados do setor apresentam alguma anomalia? 
 

☐ Sim 
 

☒Não 
 

☐ Não Aplicável 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 
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Caracterização da Anomalia (Menu C) 

Menu C 

☐ Avaria nos chumbadores nas alvenarias; 

☐ Avaria nos chumbadores nas lajes; 

☐ Pontos de corrosão com desgaste excessivo das seções metálicas; 

☐ Pontos de corrosão com desgaste excessivo dos elementos de fixação, solda, parafusos; 

☐ Superfícies pontiagudas e elementos soltos; 

☐ Distâncias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de 

segurança; 

☐ Más condições de parafusos e pregos; 

☐ Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuário em elementos de 

☐ madeira; 

☐ Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas; 

☐ Vidros trincados ou quebrados; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 
 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 



Página 88 de 124  

☐ Crítico 

 
 

Observações: 
 

 
 
 

PORTAS E PORTÕES 

– As portas e portões do setor apresentam alguma anomalia? 
 

☐ Sim 
 

☒Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 
Caracterização da Anomalia (Menu C) 

Menu C 

☐ Avaria nos chumbadores nas alvenarias; 

☐ Avaria nos chumbadores nas lajes; 

☐ Pontos de corrosão com desgaste excessivo das seções metálicas; 

☐ Pontos de corrosão com desgaste excessivo dos elementos de fixação, solda, parafusos; 

☐ Superfícies pontiagudas e elementos soltos; 

☐ Distâncias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de 

segurança; 

☐ Más condições de parafusos e pregos; 

☐ Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuário em elementos de 

☐ madeira; 

☐ Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas; 

☐ Vidros trincados ou quebrados; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 



Página 89 de 124  

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 
 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 
 
 

JANELAS 

– As janelas do setor apresentam alguma anomalia? 
 

☒Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 
Caracterização da Anomalia (Menu C) 

Menu C 

☐ Avaria nos chumbadores nas alvenarias; 

☐ Avaria nos chumbadores nas lajes; 

☐ Pontos de corrosão com desgaste excessivo das seções metálicas; 

☐ Pontos de corrosão com desgaste excessivo dos elementos de fixação, solda, parafusos; 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Superfícies pontiagudas e elementos soltos; 

☐ Distâncias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de 

segurança; 

☐ Más condições de parafusos e pregos; 

☐ Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuário em elementos de 

☐ madeira; 

☐ Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas; 

☒Vidros trincados ou quebrados; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 
 

☐ Natural 
 

☒Funcional 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 
 
 

ELEMENTO QUALQUER 

– Há algum outro elemento do sistema que apresente anomalia? 
 

☐ Sim 
 

☒Não 
 

☐ Não Aplicável 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 
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Caracterização da Anomalia (Menu C) 

Menu C 

☐ Avaria nos chumbadores nas alvenarias; 

☐ Avaria nos chumbadores nas lajes; 

☐ Pontos de corrosão com desgaste excessivo das seções metálicas; 

☐ Pontos de corrosão com desgaste excessivo dos elementos de fixação, solda, parafusos; 

☐ Superfícies pontiagudas e elementos soltos; 

☐ Distâncias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de 

segurança; 

☐ Más condições de parafusos e pregos; 

☐ Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuário em elementos de 

☐ madeira; 

☐ Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas; 

☐ Vidros trincados ou quebrados; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação); 

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 
 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 



Página 92 de 124  

Observações: 

 

+ OUTRO ELEMENTO 

– Há falhas no sistema de esquadrias? 
 

☒Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não Aplicável 

Classificação da Falha 
 

☐ Planejamento 
 

☐ Execução 
 

☒Operacionais 
 

☐ Gerenciais 

Classificação de Risco 
 

☒Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: 
 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 
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5 - SISTEMA DE COBERTURAS 
 

Setor: MDOULO01; MODULO02; MODULO03. 
 

 COBERTURA 

– A cobertura do setor apresenta alguma anomalia? 
 

☒Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu D) 
 
 

☐ Estado de calhas e rufos; 

☐ Caimentos; 

☐ Número de coletores pluviais; 

☐ Condições físicas dos telhados; 

☐ Telhas e madeiramento; 

 
 

(Menu D) 

☐ Fixação das telhas e pontos de infiltração; 

☐ Avarias nas ligações entre alvenarias e estruturas; 

☐ Avarias nas ligações entre revestimentos e estruturas; 

☐ Condições do sistema de impermeabilização, seu desempenho; 

☐ Infiltrações em lajes; 

☐ Infiltrações em arquibancadas; 

☐ Avarias no isolamento térmico; 

☐ Trincas; 

☐ Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas; 

☐ Deformações excessivas; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Flechas acentuadas; 

☒Infiltrações; 

☐ Corrosão em estruturas metálicas; 

☐ Corrosão de elementos em estruturas metálicas; 

☐ Avaria de soldas em estruturas metálicas; 

☐ Avaria na pintura em estruturas metálicas; 

☐ Acúmulo de água em estruturas metálicas; 

☐ Pragas urbanas em estruturas metálicas; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 
 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 
 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: Pequenos sinais de infiltração 
 

 

+ MAIS COBERTURA 
 

ELEMENTO QUALQUER 

– Há algum outro elemento do sistema que apresente anomalias? 
 

☐ Sim 
 

☐ Não 
 

☒Não Aplicável 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 
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Caracterização da Anomalia (Menu D) 
 
 

☐ Estado de calhas e rufos; 

☐ Caimentos; 

☐ Número de coletores pluviais; 

☐ Condições físicas dos telhados; 

☐ Telhas e madeiramento; 

 
 

(Menu D) 

☐ Fixação das telhas e pontos de infiltração; 

☐ Avarias nas ligações entre alvenarias e estruturas; 

☐ Avarias nas ligações entre revestimentos e estruturas; 

☐ Condições do sistema de impermeabilização, seu desempenho; 

☐ Infiltrações em lajes; 

☐ Infiltrações em arquibancadas; 

☐ Avarias no isolamento térmico; 

☐ Trincas; 

☐ Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas; 

☐ Deformações excessivas; 

☐ Flechas acentuadas; 

☐ Infiltrações; 

☐ Corrosão em estruturas metálicas; 

☐ Corrosão de elementos em estruturas metálicas; 

☐ Avaria de soldas em estruturas metálicas; 

☐ Avaria na pintura em estruturas metálicas; 

☐ Acúmulo de água em estruturas metálicas; 

☐ Pragas urbanas em estruturas metálicas; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 
 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 
 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 

– Há falhas no sistema de coberturas? 
 

☒Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não aplicável 
 

Classificação da Falha 
 

☒Planejamento 
 

☐ Execução 
 

☐ Operacionais 
 

☐ Gerenciais 
 

Classificação de Risco 
 

☒ Mínimo 
 

☐ Médio 
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☐ Crítico 

Observações: 
 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 
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6 - SISTEMA DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 

Setor: MODULO 01; MODULO02; MODULO03. 
 

 
 

6.1.1.1. INTERFACES 

– Há anomalias nas interfaces das tubulações, conexões e acabamentos? 
 

☒ Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 
Caracterização da Anomalia (Menu E) 

 
 

☒Vazamento; 

☐ Infiltrações; 

☐ Deformações de tubulações; 

 

(Menu E) 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural; 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento; 

☐ Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento; 

☐ Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação; 

☐ Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação; 

☒Empoçamento de água em pisos; 

6.1 – Água Potável 

Os itens a seguir devem ser verificados visualmente e quando necessário testados 

quanto a funcionamento. 

6.1.1 – Tubulações, conexões e peças de acabamento 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Tampa de fechamento do reservatório danificada; 

☐ Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento; 

☐ Vazamento nas tubulações do barrilete; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na parede externa do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na parede interna do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje superior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje inferior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 

☒Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 
 

6.1.1.2.INTERFACES 

– Há indícios de danos ou corrosão nos elementos estruturais e/ou revestimentos? 
 

☒ Sim 
 

☐ Não 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 
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☐ Não Aplicável 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu E) 
 
 

☒Vazamento; 

☒Infiltrações; 

☐ Deformações de tubulações; 

 
 

(Menu E) 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural; 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento; 

☐ Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento; 

☐ Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação; 

☐ Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação; 

☒Empoçamento de água em pisos; 

☐ Tampa de fechamento do reservatório danificada; 

☐ Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento; 

☐ Vazamento nas tubulações do barrilete; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na parede externa do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na parede interna do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje superior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje inferior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 

☒Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☒Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: 
 

 
 

6.1.2. RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL 
 

6.1.2.1.  ESTANQUEIDADE DA TAMPA 

– Possui Tampa de Fechamento (Verificar se a tampa é estanque)? 
 

☒ Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu E) 
 
 

☐ Vazamento; 

☐ Infiltrações; 

☐ Deformações de tubulações; 

 
 

Menu E 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural; 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento; 

☐ Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento; 

☐ Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação; 

☐ Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação; 

☐ Empoçamento de água em pisos; 

☐ Tampa de fechamento do reservatório danificada; 

☐ Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento; 

☐ Vazamento nas tubulações do barrilete; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

☐ na parede externa do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na parede interna do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje superior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje inferior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 
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☐ Crítico 

Observações: Em boas condições de uso. 

 

 
6.1.2.2. REVESTIMENTO INTERNO 

– Possui revestimento interno (Verificar se está em boas condições)? 
 

☒ Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 
Caracterização da Anomalia (Menu E) 

 
 

☐ Vazamento; 

☐ Infiltrações; 

☐ Deformações de tubulações; 

 

Menu E 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural; 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento; 

☐ Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento; 

☐ Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação; 

☐ Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação; 

☐ Empoçamento de água em pisos; 

☐ Tampa de fechamento do reservatório danificada; 

☐ Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento; 

☐ Vazamento nas tubulações do barrilete; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e 
classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO 
MODELO DO NOVO LAUDO. 
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☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

☐ na parede externa do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na parede interna do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje superior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje inferior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 
 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 
 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: Em boas condições de uso. 

 
 

6.1.2.3. ESTANQUEIDADE DA TAMPA 

– Possui sistema de impermeabilização (Verificar condições)? 
 

☒ Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não Aplicável 



Página 105 de 124  

 

 
 

Caracterização da Anomalia (Menu E) 
 
 

☐ Vazamento; 

☐ Infiltrações; 

☐ Deformações de tubulações; 

 

Menu E 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural; 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento; 

☐ Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento; 

☐ Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação; 

☐ Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação; 

☐ Empoçamento de água em pisos; 

☐ Tampa de fechamento do reservatório danificada; 

☐ Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento; 

☐ Vazamento nas tubulações do barrilete; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

☐ na parede externa do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na parede interna do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje superior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje inferior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e 
classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO 
MODELO DO NOVO LAUDO. 



Página 106 de 124  

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 
 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 
 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: Em boas condições de uso. 

 

6.1.2.4. BARRILETE 

– Junto às tubulações do barrilete há vazamentos e/ou infiltrações? 
 

☐ Sim 
 

☒ Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu E) 
 
 

☐ Vazamento; 

☐ Infiltrações; 

☐ Deformações de tubulações; 

 
 

Menu E 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural; 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento; 

☐ Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação; 

☐ Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação; 

☐ Empoçamento de água em pisos; 

☐ Tampa de fechamento do reservatório danificada; 

☐ Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento; 

☐ Vazamento nas tubulações do barrilete; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

☐ na parede externa do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na parede interna do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje superior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje inferior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: Em boas condições de uso. 
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ÁGUAS PLUVIAIS 

 

6.2.1. CAPTAÇÃO 

– Tubulações, conexões E peças de acabamento 
 

☐ Sim 
 

☒ Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu E) 
 
 

☐ Vazamento; 

☐ Infiltrações; 

☐ Deformações de tubulações; 

 

 
Menu E 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural; 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento; 

☐ Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento; 

☐ Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação; 

☐ Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação; 

☐ Empoçamento de água em pisos; 

☐ Tampa de fechamento do reservatório danificada; 

☐ Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento; 

☐ Vazamento nas tubulações do barrilete; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ na parede externa do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na parede interna do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje superior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje inferior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: Em boas condições de uso. 

 

6.2.2. LOCALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO 

– As captações estão devidamente localizadas? 
 

☐ Sim 
 

☐ Não 
 

☒ Não Aplicável 
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Caracterização da Anomalia (Menu E) 
 
 

☐ Vazamento; 

☐ Infiltrações; 

☐ Deformações de tubulações; 

 

 
Menu E 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural; 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento; 

☐ Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento; 

☐ Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação; 

☐ Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação; 

☐ Empoçamento de água em pisos; 

☐ Tampa de fechamento do reservatório danificada; 

☐ Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento; 

☐ Vazamento nas tubulações do barrilete; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

☐ na parede externa do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na parede interna do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje superior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje inferior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Endógena 
 

☐ Exógena 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: 

 

6.2.3. RALOS 

– Avaliação do estado de conservação do sistema de escoamento quanto a ralos, 

entupimentos, destino das águas. 

☐ Ruim 
 

☒Bom 
 

☐ Não Aplicável 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu E) 
 
 

☐ Vazamento; 

☐ Infiltrações; 

☐ Deformações de tubulações; 

 

 
Menu E 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural; 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento; 

☐ Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação; 

☐ Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação; 

☐ Empoçamento de água em pisos; 

☐ Tampa de fechamento do reservatório danificada; 

☐ Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento; 

☐ Vazamento nas tubulações do barrilete; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

☐ na parede externa do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na parede interna do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje superior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje inferior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: Em boas condições de uso. 
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6.2.4. – Identificar no sistema de escoamento o destino das águas e se for o caso, 

identificar áreas de empoçamento. 

 

 

 
 

6.3.1. VAZAMENTO DE ESGOTO 

– Há manchas de infiltração nas bacias sanitárias e/ou mictórios (faces internas e 

externas) que caracterizam vazamentos e infiltrações de esgotos? 

☐ Sim 
 

☒ Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu E) 
 
 

☐ Vazamento; 

☐ Infiltrações; 

☐ Deformações de tubulações; 

 

 
Menu E 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural; 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento; 

☐ Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento; 

☐ Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação; 

☐ Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação; 

6.3– Esgoto Sanitário 

Os itens a seguir devem ser verificados visualmente e quando necessário testados 

quanto a funcionamento. 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Empoçamento de água em pisos; 

☐ Tampa de fechamento do reservatório danificada; 

☐ Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento; 

☐ Vazamento nas tubulações do barrilete; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

☐ na parede externa do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na parede interna do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje superior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje inferior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: Em boas condições de uso. 

 

6.3.2. + MAIS VAZAMENTO DE ESGOTO 

– Vasos sanitários (quantidade relativa à capacidade total liberada em cada setor) É 

obedecida a relação de um vaso sanitário para cada 500 espectadores? 

☒ Sim 
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☐ Não 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu E) 
 
 

☐ Vazamento; 

☐ Infiltrações; 

☐ Deformações de tubulações; 

 

 
Menu E 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural; 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento; 

☐ Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento; 

☐ Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação; 

☐ Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação; 

☐ Empoçamento de água em pisos; 

☐ Tampa de fechamento do reservatório danificada; 

☐ Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento; 

☐ Vazamento nas tubulações do barrilete; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

☐ na parede externa do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na parede interna do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje superior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje inferior (interna/externa) do reservatório; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: Em boas condições de uso. 

 

ELEMENTO QUALQUER 

– Há algum outro elemento do sistema que apresente anomalias? 
 

☐ Sim 
 

☒ Não 
 

 

Caracterização da Anomalia (Menu E) 
 
 

☐ Vazamento; 

☐ Infiltrações; 

☐ Deformações de tubulações; 

 

 
Menu E 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural; 

☐ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento; 

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização 
e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos 
conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO 
DO NOVO LAUDO. 
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☐ Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento; 

☐ Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação; 

☐ Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação; 

☐ Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação; 

☐ Empoçamento de água em pisos; 

☐ Tampa de fechamento do reservatório danificada; 

☐ Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento; 

☐ Vazamento nas tubulações do barrilete; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

☐ na parede externa do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na parede interna do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje superior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras 

na laje inferior (interna/externa) do reservatório; 

☐ Outra anomalia qualquer (fazer observação). 

Classificação de Anomalia 
 

☐ Endógena 
 

☐ Exógena 

☐ Natural 
 

☐ Funcional 

Classificação de Risco 

☐ Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

Observações: 
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+ OUTRO SETOR 

– Há falhas no sistema de Instalações Hidrossanitárias? 
 

☒Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

Classificação da Falha 
 

☐ Planejamento 
 

☐ Execução 

☒Operacionais 
 

☒Gerenciais 
 

Classificação de Risco 
 

☒Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

 

Observações: 
 

 

7 - INSTALACOES FIXAS E MOVEIS DE COMBATE A INCENDIO 

– Há falhas no sistema de Instalações Hidrossanitárias? 
 

☒Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

Classificação da Falha 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 
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☐ Planejamento 
 

☐ Execução 

☒Operacionais 
 

☒Gerenciais 
 

Classificação de Risco 
 

☒Mínimo 
 

☐ Médio 
 

☐ Crítico 

 

Observações: 

 
 

8 - INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA E ALTA TENSAO 

– Há falhas no sistema de Instalações Eletricos? 
 

☒Sim 
 

☐ Não 
 

☐ Não Aplicável 
 

Classificação da Falha 
 

☐ Planejamento 
 

☐ Execução 

☒Operacionais 
 

☒Gerenciais 
 

Classificação de Risco 
 

☒Mínimo 
 

☐ Médio 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 
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☐ Crítico 

 

Observações: 
 

 

9 - Não conformidades e conclusões do laudo 

SISTEMA ESTRUTURAL  
 
 

  Sertor: Modulo 01, Modulo 02, Modulo 03  

Elemento: Pilar, vigas e lajes. 
 

  Não conformidade:  

Grau de risco: Médio 

  Providências: Recuperar pilares, vigas e lajes, executar juntas de dilatação e ved.  

Prazo: Planejar intervenção em curto prazo (Max. 1 ano) 

  Fotografia(s):  
 
 
 

SISTEMA IMPERMEABILIZAÇÃO  
 
 

  Sertor: Modulo 01, Modulo 02 e Modulo 03  

Elemento: Laje e Arquibancadas 
 

  Não conformidade:  

Grau de risco: Critico 

  Providências: Verificar as infiltrações e tomar medidas cabibeis, para cada caso.  

Prazo: Intervenção Imediata. 

  Fotografia(s):  
 
 

SISTEMA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO  
 
 

  Sertor: Modulo 01, Modulo 02 e Modulo 03  

Elemento: Alvenarias de fechamento 
 

  Não conformidade:  

Grau de risco: Minimo 

Grau de Risco Mínimo – assistência técnica de manutenção 
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Fotografia(s): 

Prazo: Planejar intervenção em médio prazo (Max. 2 anos) 

SISTEMA DE ESQUADRIAS  
 
 

  Sertor: Modulo 01, Modulo 02 e Modulo 03  

Elemento: Esquadrias 

  Não conformidade:  

Grau de risco: Mínimo 

  Providências: Nanutenção e regulagem  

Prazo: Estado aceitável, manutenção preventiva. 

  Fotografia(s):  
 
 

SISTEMA DE COBERTURA  
 
 

  Sertor:Modulo 01  

Elemento: Cobertura 

  Não conformidade:  

Grau de risco: Mínimo 

  Providências: Manutenção de telhas, pintura e imperabilização  

Prazo: Planejar intervenção em médio prazo (Max. 1 ano) 

  Fotografia(s):  
 
 

SISTEMA HINSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
 
 

  Sertor: Modulo 01, Modulo 02 e Modulo 03.  

Elemento: 

  NãoConformidade:  

Grau de risco: Mínimo 

  Providências: Manutenção e regulagem e troca de elementos deficientes  

Prazo: Planejar intervenção em médio prazo (Max. 1 anos) 

  Fotografia(s):  
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SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREDIAIS  
 
 

  Sertor: Modulo 01, Modulo 02 e Modulo 03.  

Elemento: 

  Não Conformidade:  

Grau de risco: 

  Providências: citados no laudo  

Prazo: Planejar intervenção em médio prazo (Max. 1 ano) 

  Fotografia(s):  
 

 
Conclusões do Laudo de Vistoria de Engenharia. 

Sob o ponto de vista técnico da estrutura, foram constatadas boas características de 

funcionalidade é razoabilidade, após descriminar as anomalias e falhas relativas a estrutura, classificou 

o grau de risco REGULAR, considerando a degradação parcial dos elementos das estrutura, denotando 

falha de manutenção porém viabilidade de recuperação, sendo necessária a fim de impedir o 

agravamento potencial de risco aos usuários, sendo constatada uma perda de desempenho do 

sistema analisado, sujeito a intervenção de curto, médio e longo prazo. 

O resultado dessa vistoria evidenciou que o imóvel apresentava-se em condições de utilização 

aceitáveis, com os seus componentes instalados e operantes, porém devem ser monitoradas algumas 

irregularidades, tais como: Itens a seram corrigidos: 

1. Instalaçoes elétricas. As correções devem ser executadas através de intervenções de curto, 

médio e longo prazo garantindo a boa funcionalidade e segurança do sistema. 

2. As Juntas de dilatação (pilares e vigas) e as lajes de todos os Modulos devem passar por 

intervenções de médio e curto prazo. Alguns pilares devem passar por intervenção com intuito 

de garantir o seu normal desempenho. 

3. Prevenção e combate a incendio. Os extintores necessitam de substituição, visto que estão 

com vencimento para Dezembro/2021 e uma vistoria do CBMGO deverá ser solicitada para 

liberação da atividade. 

4. Instalações Hidrossanitárias. As correções deverão ser executadas a curto, médio e longo 

prazo afim de garantir boa funcionalidade e conforto para os usuários. 
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Parecer quanto: 

Engenharia civil 
 

 

 

Engenharia elétrica 
 

 

Engenharia Civil - Hidro-Sanitario e Instalações Fixas e Moveis de Combate a Incendio 
 
 

 

Observações e Considerações finais: Hidrossanitário e Instalações Fixas e Moveis de Combate a 
Incendio. As correções devem ser executadas através de intervenções de curto, médio e longo 
prazo garantindo a boa funcionalidade e segurança do sistema. 

Observações e Considerações finais: As Juntas de dilatação (pilares e vigas) e as lajes de todos
os Modulos devem passar por intervenções de médio e curto prazo. Alguns pilares também devem
passar por intervenção com intuito de garantir o seu normal desempenho. 

Observações e Considerações finais: Instalaçoes elétricas. As correções devem ser executadas 
através de intervenções de curto, médio e longo prazo garantindo a boa funcionalidade e segurança 
do sistema. 



 

 


