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1. SOLICITANTE
Minas Arena Gestão de Instalações Esportivas S.A, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob n.º 13.012.956/0001-55, situada na Av. Antônio Abrahão Caram,
1001 - São José, Belo Horizonte - MG, 31275-000.
2. OBJETO DO TRABALHO
2.1 Áreas Externas
- Esplanada
Área construída equivalente a 80 mil m² construídos, O acesso do público é feito pelas
entradas norte e sul, por meio de escadarias e rampa suaves. A parte superior da
esplanada, exclusiva para pedestres, possui capacidade para 65 mil pessoas, com
praça de convivência, lojas, restaurantes. A parte inferior é constituído por um
estacionamento para 2.878 carros. Há, ainda, uma passarela ligando o estádio ao
ginásio Mineirinho
2.2 Estádio
- Arquibancadas e Setores
O Mineirão tem capacidade para 62 mil pessoas. A arquibancada superior comporta
cerca de 39 mil torcedores e a arquibancada inferior possui 23 mil assentos. Existe
duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal)
e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahão Caram). O estádio possui três
entradas de estacionamento para o público. Um está localizado na Avenida C, outro
na Abrahão Caram e o terceiro na Avenida Coronel Oscar Paschoal.

3 HISTÓRICO DA VISTORIA
As vistorias técnicas foram realizadas a partir da data 6 de janeiro de 2021, nas áreas
objeto da presente análise, do Estádio Governador Magalhães Pinto, popularmente
identificado como Estádio Mineirão, situado à Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - São
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José, Belo Horizonte - MG, 31275-000. O presente trabalho de inspeção predial ocorre
a cada 2 anos na estrutura.

4

Figura 4.1: Imagem aérea do local

Todos os trabalhos de campo foram desenvolvidos com o suporte e o
acompanhamento da equipe técnica do Estádio Mineirão. As informações e
documentações foram fornecidos pelos profissionais membros das equipes nas suas
respectivas disciplinas.
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Figura 4.2: Portões de acesso a estrutura – Mapa do Complexo

Figura 4.3: Entradas do Estacionamento – Mapa do Complexo

A reforma do complexo esportivo do Mineirão, transcorreu entre os anos 2010 e 2011,
executada pela SPE Minas Arena, formada pelas construtoras CONSTRUCAP
Indústria e Comércio, EGESA Engenharia e HAP Engenharia.
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4. OBJETIVO
O objetivo do presente documento é apresentar laudo técnico de inspeção predial das
condições técnicas atuais do Estádio Mineirão. Destaque-se que foram examinadas
múltiplas disciplinas de Engenharia, de maneira a retratarem fidedignamente o estado
geral dos sistemas e subsistemas construtivos e de instalações sob o aspecto de uso
e manutenção, considerando o tempo de implantação da edificação.
5. BIBLIOGRAFIA E PRINCÍPIOS BÁSICOS
•

O autor deste Parecer Técnico declara, na oportunidade, não ter qualquer
interesse, sendo este documento elaborado dentro da mais restrita obediência
às normas legais e éticas que regulam a atividade em questão. Para tanto,
anexas a ART’s do CREA-MG, devidamente quitada.

•

Os documentos e informações fornecidos para a consulta são aceitos como de
boa fé e julgados corretos pelos peritos.

•

A metodologia de apuração e classificação das anomalias e defeitos apontados
do Laudo Técnico está apresentada no laudo.

•

Este trabalho foi elaborado segundo as especificações contidas na NBR
13.752/96 – “PERICIAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL” da
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, especialmente quanto aos
seguintes itens:
o Item 2.2 – Documentos Complementares
Os trabalhos periciais de Engenharia devem ser orientados e obedecer
às diretrizes preconizadas pelas Normas Brasileiras aprovadas pela
ABNT (associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis à
natureza e espécie do objeto da perícia.
o Item 3.41 - Engenharia Legal
Ramo de especialização da engenharia dos profissionais registrados
nos CREA que atuam na interface direito – engenharia, colaborando
com juízes, advogados e as partes, para esclarecer aspectos técnicoslegais envolvidos em demandas.

Av. Cristóvão Colombo n.º 615 – Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP 30 140-140
Telefones: 31 – 3227 3025 // 9 7306 6000 – www.brpericias.com.br – contato@brpericias.com.br

6

o Item 3.59 – Parecer Técnico
Opinião, conselho ou esclarecimento técnico emitido por um
profissional habilitado sobre assunto de sua especialidade.
7

o Item 3.77 – Vistoria
Constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e descrição
dos elementos que o constituem.
o Item 5 – Condições especificas
5.1 Atividades Básicas
Correspondem às seguintes etapas:
a) Vistoria e/ou exame do objeto da perícia;
b) Diagnóstico dos itens objeto da perícia;
c) Coleta de informações;
d) Escolha e justificativa dos métodos e critérios periciais;
e) Analise das ocorrências e elementos periciais;
f) Soluções e propostas, quando possível e/ou necessário;
g) Considerações finais e conclusões.
o 5.2 Vistoria
o 5.2.2.23 – Benfeitorias
o 5.2.3 – Constatação de danos
Caracterizar, classificar e quantificar a extensão de todos os danos
observados; as próprias dimensões dos danos definem a natureza das
avarias, qualquer que seja a nomenclatura (fissura, trinca, rachadura,
brecha, fenda, etc.)
o 5.2.4 Condições de estabilidade do prédio
Qualquer

anormalidade

deve

ser

assinalada

e

adequadamente

fundamentada.
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Dentro deste conceito, utilizaremos a seguinte classificação, adotada pelos
profissionais da área de engenharia legal:

Tabela 1: Relação entre gênero de fissuras extensão
8

TIPO

ABERTURA

Fissura Capilar

≤ de 0,2 mm

Fissura

0,2 a 0,5 mm

Trinca

0,5 a 1,5 mm

Rachadura

1,5 a 5,0 mm

Fenda

5,0 a 10,0 mm

Brecha

≥ de 10,0 mm

Fonte: página do site do professor Adriano de Paula e Silva, UFMG (2012)

Para efeito de caracterização dessas patologias em relação a danos estruturais,
será utilizada a tabela de Thornburn e Hutchinson, 1985:

Tabela 2: Relação entre abertura de fissuras e danos em edifícios
INTENSIDADE DOS DANOS

Abertura da
fissura (mm)

Residencial

< 0,1

Insignificante

0,1 a 0,3
0,3 a 1,0

1,0 a 2,0

2,0 a 5,0
5,0 a 15,0

15,0 a 25,0

Comércio ou

Efeito na estrutura e

Industrial

uso do edifício

Insignificante

Insignificante

Nenhum

Muito leve

Muito leve

Insignificante

Nenhum

Leve

Leve

Muito leve

Apenas estética.

Leve a

Leve a

Moderada

moderada

Moderada

Moderada

Moderada a

Moderada a

severa

severa

Severa a

Severa a muito

Moderada a

muito severa

severa

severa

público

Deterioração acelerada
Muito leve

do aspecto externo.

Leve

Utilização do edifício

Moderada

será afetada e, no
limite superior a
estabilidade pode,
também, estar em
risco.
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> 25,0

Muito severa

Severa a

Severa a

a perigosa

perigosa

perigosa

Crescer o risco da
estrutura tornar-se
perigosa

Fonte: Thornburn e Hutchinson (1985)
9

Já para a classificação de danos em paredes em relação à reparação, a tabela do
I.S.E – Institution of Structural Engineers da Inglaterra (1989), mostra-se a mais
adequada.

Tabela 3: Classificação de danos visíveis em paredes tendo em vista a facilidade de
reparação
Largura

Categoria

Danos típicos

do dano

aproximada da
fissura (mm)

Fissuras capilares com largura menor que 0,1 mm são
classificadas como desprezíveis.
1

Fissuras finas que podem ser tratadas facilmente
durante o acabamento normal.
Fissuras

2

facilmente

acabamento

é,

preenchidas.

Um

provavelmente,

< 0,1

< 1,0

novo

necessário.

Extremamente, pode haver infiltrações. Portas e

< 0,5

Janelas podem empenar ligeiramente.
As fissuras precisam ser tomadas acessíveis e podem
ser reparadas por um pedreiro. Fissuras que reabrem
3

podem

ser

adequado.

mascaradas
Portas

e

por

janelas

um

revestimento

podem

empenar.

Tubulações podem quebrar. A estanqueidade é,

5 a 15 ou um
número de
fissuras (por
metro) >3

frequentemente, prejudicada.
Trabalho de reparação extensivo envolvendo a
substituição de panos de parede, especialmente sobre
4

portas e janelas. Esquadrias de portas e janelas
distorcidas: piso e paredes inclinados visivelmente.
Tubulações rompidas.

15 a 25, porém,
também, função
do número de
fissuras.
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Essa categoria requer um serviço de reparação mais
importante,
5

envolvendo

reconstrução

parcial

ou

completa. Vigas perdem suporte; paredes inclinam
perigosamente e exigem escoramento. Janelas com

Usualmente > 25,
porém, também,
função do número

distorção. Perigo de instabilidade.

de fissuras.

Fonte: Institution of Structural Engineers da Inglaterra (1989)

Notas:
Segundo MAIA, Élcio – Análise de casos perícias de patologias – Cursos básicos e
de reciclagem para peritos – IBAPE – MG – várias edições:
A denominação “trinca” para o leigo é genérica, independentemente
de suas características, sendo comum “fissura capilar” ser tratada
como “fenda”. Em relatos técnicos, a classificação quanto ao objetivo
a ser considerado é indispensável para a perfeita configuração da sua
importância a e cuidados a serem tomados.

THOMAZ, Ercio, em Trincas em Edifícios – Causas, prevenção e recuperação –
Coedição IPT/EPUSP/PINI – maio/95, ainda afirma:
Dentre os inúmeros problemas patológicos que afetam os edifícios,
sejam eles residenciais, comerciais ou institucionais, particularmente
importante é o problema das trincas, devido a três aspectos
fundamentais: o aviso de um eventual estado perigoso da estrutura, o
comprometimento do desempenho da obra ou serviço (estanqueidade
à água, durabilidade, isolação acústica etc.), e o constrangimento
psicológico que a fissuração do edifício exerce sobre seus usuários.”

6. TERMINOLOGIAS
Também serão adotadas, quando necessário, as seguintes terminologias, assim
definidas para a maior facilidade de entendimento das citações técnicas do laudo:
▪

Estrutura: é o conjunto de elementos de uma construção que tem como
finalidade

suportar

com

segurança

os

esforços

aplicados,

independentemente dos materiais utilizados;
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▪

Pilares: são elementos estruturais, normalmente verticais, que
sustentam e transmitem às fundações todas as cargas permanentes,
acidentais e eventuais, sendo, em edificações normais, constituídos de
concreto armado, aço ou madeira;

▪

Vigas: são elementos estruturais, normalmente horizontais, que
recebem cargas advindas das lajes e as transmite aos pilares;

▪

Cintas: são” vigas” de pequena seção transversal, construídas sobre as
alvenarias estruturais (autoportantes) com o objetivo de contraventá-las
e, no caso de haver lajes, transmitir de forma mais uniforme suas cargas
para essas alvenarias;

▪

Lajes: são estruturas planas, normalmente apoiadas nas vigas, que
“foram” os espaços entre as citadas vigas ou outros elementos que a
sustentam;

▪

Alvenaria: é o conjunto ordenado de tijolos superpostos e ligados
através de argamassa de assentamento, tendo como função principal a
vedação dos ambientes de construção, evitando a passagem de gases,
água, e isolando ruídos e variações térmicas;

▪

Desplacamentos: são “descolamentos” de revestimentos do substrato
original.

7. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Os documentos relacionados foram utilizados no desenvolvimento do relatório
técnico de inspeção.
o Projeto de Prevenção a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de
Bombeiros;
o Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento do estádio AVCB (Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros);
o Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura;
o Plantas baixas;
o Laudo Técnico de Inspeção para Órgãos Públicos;
o Documentação Técnica de manutenção de equipamentos e sistemas de
Proteção;
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o Relatórios de Ordens de Serviços de prestadores de serviços;
o Pareceres Técnicos de verificações de segurança.

8. REFERÊNCIAS NORMATIVAS
Segue as normatizações técnicas e bibliografias utilizadas como referência para a
realização desse trabalho pericial:
• NBR 13245- Execução de pinturas em edificações não industriais;
• NBR 13753- Revestimento de piso interno ou externo com placas
cerâmicas e com utilização de argamassa colante;
• NBR 5410- Instalações elétricas de baixa tensão;
• NBR 5626- Instalação predial de água fria;
• NBR 7198- Projeto execução de instalações prediais de água quente;
• NBR8160- Sistema prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;
• NBR 8214- Assentamento de azulejos;
• NBR 6118- Projetos de estruturas de concreto;
• Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo –
CBMES;
• Técnicas de Inspeção e Manutenção Predial – GOMIDE; PUJADAS;
FAGUNDES (2006);
• Estratégia de Inspeção Predial do IBAPE Nacional (Instituto Brasileiro
de Avaliações e Periciais de Engenharia);
• NBR 14037- Diretrizes para elaboração de manuais de uso operação;
• NBR 5674- Manutenção de Edificações;
• NBR 15575- Edificações habitacionais – Desempenho;
• NBR 6118- Projetos de estruturas de concreto;
• NBR 9574- Execução de impermeabilização;
• NBR 9575- Impermeabilização – Seleção e Projeto;
• NBR 9952- Manta asfáltica para impermeabilização;
• NBR 10819- Projeto e execução de piscina – Procedimento;
• NBR 9818- Projeto e execução de piscina (tanque e área circundante);
• NBR 10339- Projeto e execução de piscina;
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• NBR 5419- Proteção contra descargas atmosféricas;
• NBR 11682- Estabilidade de encostas;
• NBR 6493- Emprego de cores para identificação de tubulações;
• NBR 13752- Pericias de engenharia na construção civil;
• Norma de Inspeção Predial Nacional do IBAPE;
• Norma de Inspeção Predial IBAPE/ M. G. e seus anexos;
• Glossário de Terminologia do IBAPE/ M. G;
• ABNT NBR 5674 - Manutenção de edificações – procedimentos;
• ABNT NBR 13.752 - Perícias de Engenharia na Construção Civil;
• ABNT NBR 9.050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos;
• Lei Federal nº 10.671, de 15/03/05, Estatuto do Torcedor;
• Manual de Uso, Manutenção e Operação;
• Plano de Manutenção;
• Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Município;
• Todas as normas prescritivas pertinentes a cada sistema da ABNT;
• Norma sobre iluminância em áreas externas (nacional ou
internacional);
• Guia de Requisitos mínimos de Infraestrutura para Estádios da FPF;
• NR 24 - Norma Regulamentadora 24 - Condições Sanitárias e de
Conforto nos Locais de Trabalho.

8.1 Norma de Inspeção Predial do IBAPE
A norma Técnica do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, de
pleno conhecimento de todas as entidades ligadas ao setor da construção civil, traz
seu contexto as seguintes especificações:

CLASSIFICAÇÃO DAS INSPENÇÕES PREDIAIS
As anomalias e as falhas constituem não conformidades que impactam na perda
precoce de desempenho real ou futuro dos elementos e sistemas construtivos, e
redução de sua vida útil projetada. Podem comprometer, portanto: segurança;
funcionalidade; operacionalidade; saúde de usuários; conforto térmico, acústico e
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lumínico; acessibilidade, durabilidade, vida útil, dentre outros parâmetros de
desempenho definidos na ABNT NBR 15575.

Item 11.1 ANOMALIA
As anomalias podem ser classificadas em:

11.1.1 Endógena
Originaria da própria edificação (projeto, materiais e execução).
11.1.2 Exógena
Originarias de fatores externos a edificação, provocados por terceiros.
11.1.3 Natural
Originaria de fenômenos da natureza.
11.1.4 Funcional
Originaria da degradação de sistemas construtivos pelo envelhecimento natural e,
consequente, término da vida útil.
“É inviável sob o ponto de vista econômico e inaceitável sob o ponto de vista ambiental
considerar as edificações como produtos descartáveis, passíveis da simples
substituição por novas construções quando seu desempenho atinge níveis inferiores
ao exigido pelos seus usuários. Isto exige que se tenha em conta a manutenção das
edificações existentes, e mesmo as novas edificações construídas, tão logo colocadas
em uso, agregam-se ao estoque de edificações a ser mantido em condições
adequadas para atender as exigências dos seus usuários. Estudos realizados em
diferentes países para diferentes tipos de edificações, demonstram que os custos
anuais envolvidos na operação e manutenção das edificações em uso variam entre
1% e 2% do seu custo inicial. Este valor pode parecer pequeno, porém acumulado ao
longo da vida útil das edificações chega a ser equivalente ou até superior ao seu custo
de construção.

A omissão em relação à necessária atenção para a manutenção de edificações pode
ser constatada nos frequentes casos de edificações retiradas de serviço muito antes
de cumprida a sua vida útil projetada (pontes, viadutos, escolas), causando muitos
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transtornos aos seus usuários e um sobrecusto em intensivos serviços de
recuperação ou construção de novas edificações. Seguramente pior é a obrigatória
tolerância, por falta de alternativas, ao uso de edificações cujo desempenho atingiu
níveis inferiores ao mínimo recomendável para um uso saudável, higiênico ou seguro.
Tudo isso possui um custo social que não é contabilizado, mas se reflete na qualidade
de vida das pessoas.

Economicamente relevante no custo global das edificações, a manutenção não pode
ser feita de modo improvisado e casual. Ela deve ser entendida como um serviço
técnico, cuja responsabilidade exige capacitação apurada. Para se atingir maior
eficiência na administração de uma edificação ou de um conjunto de edificações, é
necessária uma abordagem fundamentada em procedimentos organizados em um
sistema de manutenção, segundo uma lógica de controle de custos e maximização
da satisfação dos usuários com as condições oferecidas pelas edificações.”

Já o item 5 da referida Norma define os seguintes preceitos:
“5 Responsabilidades
5.1 O proprietário de uma edificação, responsável pela sua manutenção, deve
observar o estabelecido nas normas técnicas e no manual de operação, uso e
manutenção de sua edificação, se houver.

5.2 No caso de propriedade condominial, os proprietários condôminos, responsáveis
pela manutenção de partes autônomas individualizadas e corresponsáveis pelo
conjunto da edificação, devem observar e fazer observar o estabelecido nas normas
técnicas e no manual de operação, uso e manutenção, se houver.

5.3 O proprietário pode delegar a gestão da manutenção de uma edificação para
empresa ou profissional legalmente habilitado.

5.4 A empresa ou profissional contratado assume a responsabilidade técnica pelo
sistema de manutenção da edificação e deve:
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a) assessorar o proprietário nas decisões sobre a manutenção da edificação, inclusive
na organização do sistema de manutenção, conforme a seção 6;
b) providenciar e manter atualizados os registros da edificação, descritos na seção 7;
c) realizar as inspeções na edificação descritas na seção 8, apresentando relatórios
periódicos sobre suas condições, identificando e classificando os serviços de
manutenção necessários;
d) preparar previsões orçamentárias de acordo com a seção 9;
e) definir planos de manutenção conforme seção 10;
f) realizar ou supervisionar a realização de projetos e a programação dos serviços de
manutenção, de acordo com a seção 11;
g) orçar os serviços de manutenção, de acordo com a seção 12;
h) realizar ou assessorar o proprietário na contratação de serviços de terceiros para
a realização da manutenção, quando for o caso, conforme a seção 13;
i) supervisionar a execução dos serviços de manutenção, conforme a seção 14;
j) definir e implementar um sistema de gestão da qualidade dos serviços de
manutenção, conforme a seção 15;
k) orientar os usuários sobre o uso adequado da edificação em conformidade com o
estabelecimento nas normas técnicas e no manual de operação, uso e manutenção
de sua edificação, se houver;
i) assessorar o proprietário em situações de emergência.

5.5 Exime-se de responsabilidade técnica a empresa ou proprietário quando o seu
parecer técnico não for observado pelo proprietário ou usuário da edificação.”
9. METODOLOGIA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS ANOMALIAS

Obedecendo a mesma sequência utilizada no Laudo Técnico de Inspeção Predial,
verificamos todas as patologias e não conformidades existentes, objetivando
identificar, suas tipicidades, datas de origens e respectivas implicações. Em seguida,
analisamos os fatos à luz da legislação vigente – apresentada no item anterior – e
ainda os seguintes paradigmas técnicos:
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- Classificação das anomalias e falhas segundo o tem 11.1 da norma da Inspeção
Predial do IBAPE, já citado, aliada à análise da tipicidade e caracterização:
▪

Endógena
17

Originária da própria edificação (projeto, materiais e execução).
- Caracterização como vício construtivo aparente (90 da entrega da área comum) ou
oculto (90 dias do surgimento do vício).
▪

Exógena
Originaria de fatores externos a edificação, provados por terceiros.
- Mau uso da edificação.

▪

Natural
Originária de fenômenos da natureza.

▪

Funcional
Originária da degradação de sistemas construtivos pelo envelhecimento natural e,
consequente, término da vida útil.

▪

Falhas
De planejamento, execução, operacionais ou gerenciais, de fatos decorrentes da
qualidade da manutenção preventiva ou corretiva por parte do Condomínio, com
base nas recomendações da NBR 5674:1999 – Manutenção de edificações –
Procedimentos, revestimentos, revista na atualidade como NBR 5674:2012.

9.1 Nível de Inspeção
NIVEL 2
A Inspeção Predial caracterizada como NÍVEL 2 é realizada em edificações com
média complexidade técnica, de manutenção e de operação de seus elementos e
sistemas

construtivos,

de

padrões

construtivos

médios

e

com

sistemas

convencionais.
Normalmente empregada em edificações com vários pavimentos, com ou sem plano
de manutenção, mas com empresas terceirizadas contratadas para execução de
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tarefas específicas como: manutenção de bombas, portões, reservatórios de água,
dentre outros.
A Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais habilitados em uma ou
mais especialidades.
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Observação: No caso particular, da presente inspeção predial,
participaram do grupo multidisciplinar os profissionais credenciados
pelo CREA, Engenheiros Civis Gerson Ângelo José Campera (CREA
32.607/D) e Eng. Luana Nunes de Oliveira (CREA 203.193/D),
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho Rogerio Almeida Lopes
Vieira (CREA 49.017/D,) Engenheiro Mecânico Vicente de Paula
Bento Junior (CREA 141.204/D) Engenheiro Eletricista Gilmar de
Freitas de Souza (CREA 53.698/D) e Arquiteta Isabela Nogueira
Campolina (CAU A-116729-4).

9.2 Nomenclaturas
Segundo a Norma de Inspeção Predial do IBAPE, a classificação quanto ao grau de
risco de uma anomalia ou falha deve sempre ser fundamentada, considerando os
limites e os níveis da Inspeção Predial realizada, podendo haver 03 classificações:
CRITICO
Impacto irrecuperável recomendando intervenção imediata.
Explanação: Os impactos irrecuperáveis são aqueles que provocam danos contra a
saúde e segurança das pessoas e meio ambiente, perda excessiva de desempenho
causando possíveis paralisações, aumento de custos, comprometimento sensível de
vida útil e desvalorização acentuada.
REGULAR
Impacto parcialmente recuperável recomendando programação de curto prazo.
Explanação: Os impactos parcialmente recuperáveis são aqueles que provocam de
perda de funcionalidade sem prejuízo à operação direta de sistemas, perda pontual
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de desempenho (possibilidade de recuperação), deterioração precoce e pequena
desvalorização.
MÍNIMO
Impacto recuperável recomendando programação de médio prazo.
Explanação: Os impactos recuperáveis são aqueles causados por pequenos
prejuízos à estética ou atividades programáveis planejadas, sem incidência ou sem a
probabilidade de ocorrência dos riscos acima expostos, e sem comprometimento do
valor imobiliário.
Para determinação da ordem de prioridades, a Norma recomenda que seja elaborada
lista disposta em ordem decrescente quanto ao grau de risco e intensidade das
anomalias e falhas, apurada por metodologias técnicas apropriadas.
10. CARACTERISTICAS TÉCNICAS
10.1 Construtivas
▪

Estrutura em concreto armado, pórticos com pilares, vigas e lajes
aparentes com cobertura em balanço apoiada em treliças atirantada em
cabos de aço;

▪

Paredes em alvenaria de blocos de cimento pré-moldados;

▪

Paredes revestidas interna e externamente com pintura;

▪

Sistema de amortecedores sob as arquibancadas para mitigar os efeitos
das vibrações;

▪

Cobertura com membrana autolimpante.

▪

A construção da parte inferior do estádio e a esplanada foi executada
em estacas hélice contínua e estruturas de concreto pré-moldadas. A
esplanada é composta por 530 pilares, 556 vigas e 3.815 lajes prémoldadas.
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10.2 Operacionais
▪

Aproximadamente

380

câmeras

de

vigilância

que

monitoram

toda

movimentação nas dependências do estádio.
▪

Complexo de Defesa Social e Justiça Criminal. Posto médico totalmente
equipado para atender urgências dentro do estádio.

▪

Sistema de iluminação inteligente, que permite o controle automático da
intensidade da luminosidade das lâmpadas.

▪

Centrais de água gelada do sistema de ar condicionado automatizadas.

▪

Portas com controle de acesso.

▪

Detectores de incêndio em todos os ambientes.

▪

Sistema de sonorização ambiente com aproximadamente 3 mil caixas
acústicas

▪

Os sistemas estão integrados a um software de gerenciamento predial (BMS),
que possibilita o acesso e o controle de forma remota, gerando economia e
contribuindo para a sustentabilidade.

10.3 Sustentáveis
▪ Construída em parceria com a Cemig, a Usina Solar Fotovoltaica tem
capacidade de geração de 1.800 MWH/ano de energia, volume equivalente ao
consumo médio de 1.400 casas. O sistema é composto por 6.000 células de
silício cristalino instaladas em 9.500 metros quadrados de área na cobertura do
estádio.
▪ Sistema com capacidade de armazenamento de cerca de cinco milhões de
litros de água da chuva.
▪ O líquido desce da cobertura do estádio por meio de dutos e fica armazenado
em diversos reservatórios instalados abaixo das cadeiras, atrás dos gols. A
água passa por tratamento para ser utilizada na irrigação do gramado, bacias
e mictórios, o que representa cerca de 70% do consumo total do estádio. O
volume é capaz de abastecer essas necessidades do estádio por até três
meses de estiagem. Além disso, o Mineirão reduz o consumo de água por meio
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de dispositivos hidráulicos economizadores, como torneiras, válvulas de
descargas e chuveiros e um sistema de irrigação eficiente.

10.4 Acessibilidade
21

▪

O estádio possui 622 assentos dedicados às pessoas com deficiência e
acompanhantes.

▪

8 elevadores, rampas e ainda 38 banheiros acessíveis para usuários de
cadeiras de rodas.

▪

53 vagas exclusivas para veículos que conduzam ou sejam conduzidos por
pessoas com deficiência.

10.4.1 Capacidade do Estádio
▪

Arquibancada Inferior
Assentos Comuns: 20.043
Assentos PCR (portador de cadeira de rodas): 77
Assentos PMR (portadores de mobilidade reduzida): 198
Assentos Acompanhantes: 308
Assentos PO (pessoa obesa): 40

▪

Arquibancada Superior
Assentos Comuns: 38.159
Assentos PMR (portadores de mobilidade reduzida): 263
Assentos Acompanhantes: 284
Assentos PO (pessoa obesa): 29

▪

Hospitalidade
Camarotes: 2.027
Cadeiras VIP: 265
Cadeira VIP Superior: 210
Assentos PCR (portador de cadeira de rodas): 4
Assentos PMR (portadores de mobilidade reduzida): 4
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Assentos Acompanhantes: 12
Assentos PO (pessoa obesa): 4

11. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE USO E DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS DA
EDIFICAÇÃO

Estudo e exames no sistema estrutural: elementos aparentes, sem uso de ensaios
tecnológicos, medições e outros mecanismo indiretos de aferições com ênfase em
elementos estruturais como pilares, vigas, lajes, consoles, marquises, arquibancadas
e juntas de dilatação.
Verificação:
− Sistema de impermeabilização;
− Sistema de vedação em alvenarias, fechamentos internos e de fachadas;
− Sistema de coberturas: marquises em concreto armado devem ser verificadas
com o sistema estrutural;
− Sistema de instalações hidráulicas: vazamentos e de infiltrações, interface com
deterioração de revestimentos, vedações e estruturas, além de tubulações
aparentes em geral, captação de águas pluviais para reuso e reservatórios de
água potável;
− Sistema de instalações prediais elétricas e de proteção contra descargas
atmosféricas (SPDA); constatações visuais das proteções, cabos, dentre
outros componente;
− Sistema de proteção e combate a incêndio: elementos de combate e controle
em geral, sinalizações de rota de fuga, quantidade de saídas de emergências,
e outros;
− Inspeção nos equipamentos e máquinas em geral (geradores, compressores,
bombas, chillers, etc.);
− Sistema de Guarda corpo e Corrimão: constatação dos elementos de fixação;
saídas de emergência e dimensionamento das saídas de emergência.
Acessibilidade, segurança funcional e de conforto.
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11.1 Instalações Civis
A reforma da estrutura, objeto de estudo, incidiu na demolição de parte das
arquibancadas inferior e geral, bem como no rebaixamento do campo em 3,4 metros,
contando ainda, com uma nova cobertura com 26 metros de comprimento com uma
cobertura em membrana PTFE, parcialmente translúcida, e uma estrutura que utiliza
500 treliças, pesando mil toneladas. Dessa maneira, realizou-se o reforço dos pilares
e fundações com a implantação de um bloco de apoio sob cada bloco já existente,
protensão das vigas invertidas originais e mísulas de concreto entre a parede da
fachada e a laje que protegem e reforçam os pontos de apoio.
A reforma incluiu, também, a instalação de dois amortecedores metálicos em cada um
dos 88 eixos de sustentação da arquibancada superior do Estádio, o que reduziu a
vibração estrutural. Na área externa, construiu-se uma esplanada com uma área
equivalente a 80 mil m², foi executada, ainda, uma passarela ligando o estádio ao
ginásio Mineirinho.
A construção da parte inferior do estádio e a esplanada foi executada em estacas
hélice contínua e estruturas de concreto pré-moldadas. A esplanada é composta por
530 pilares, 556 vigas e 3.815 lajes pré-moldadas.

Figura 11.1: Vista parcial da esplanada
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Figura 11.2: Vista parcial das catracas de acesso ao estádio

Figura 11.3: Vista parcial do hall principal do complexo esportivo.
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Figura 11.4: Vista panorâmica do estádio

Figura 11.5: Vista panorâmica do estádio observada de outro ângulo.
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Figura 11.6: Vista parcial da estrutura de aço e de concreto.

Figura 11.7: Vista parcial dos assentos dos jogadores de reserva, observada da área interna
do campo.
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Figura 11.8: Vista parcial dos assentos dos camarotes.

Figura 11.9: Vista parcial dos assentos das arquibancadas.
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Figura 11.10: Vista parcial dos vestiários dos jogadores.

Figura 11.11: Outra vista parcial dos vestiários dos jogadores.
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Figura 11.12: Vista parcial de um dos vestiários masculinos do complexo esportivo.

Figura 11.13: Vista parcial de uma das instalações sanitárias para cadeirantes.
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Figura 11.14: Vista parcial de um dos vestiários femininos do complexo esportivo.

Figura 11.15: Vista parcial da área de treino dos jogadores.
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Figura 11.16: Vista parcial de uma das salas de máquina.

Figura 11.17: Vista parcial do camarote BRAHMA.
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Figura 11.18: Vista parcial do ambiente de estúdio de TV.

Figura 11.19: Vista parcial da área de escritório/equipe médica

11.2 Instalações Mecânicas
11.2.1 Ativos Avaliados
•

Sistemas Mecânicos
o Sistema de bombeamento de água de incêndio;
o Sistema de climatização - ar condicionado - ventilação e exaustão
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o Sistema de aquecimento de água
o Sistema de bombeamento de água potável
o Sistema de Geradores
o Sistema de GLP
o Elevadores

11.2.2 Ações Técnicas De Inspeção
As inspeções prediais são procedimentos realizados com o intuito de detectar
situações de “não conformidades” técnicas em instalações.
A inspeção técnica é executada de forma presencial, através de visita in loco em todos
os setores onde haja equipamentos instalados, de forma avaliativa e visual.
Também foi solicitado os planos e documentos de manutenção de forma a averiguar
o controle de intervenções preventivas e corretivas em cada equipamento, conjuntos
e subconjuntos mecânicos de máquinas.
Foi realizada a inspeção técnica dos equipamentos e seus acessórios, com o intuito
de indicar e classificar “não conformidades” que possam acarretar ou evoluir à
problemas de funcionamento ou paradas não programadas de ação corretiva. A
edificação possui um centro de controle das ocorrências de falhas e monitoramento
denominado C.C.O. (Centro de Controle de Operações) que monitora 24 horas
remotamente através de um sistema supervisório, possibilitando a atuação imediata.

11.2.3 Analise Técnica
11.3.2.1 SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE INCÊNDIO
Composto por:
•

Bomba de acionamento potência de 20 HP

•

Bomba de acionamento reserva de 20 HP

•

Bomba de pressurização do sistema - tipo Joquey.

O acionamento pode ser executado a partir de um quadro de comando e controle local
e também de forma remota (a partir do CCO). O quadro QF-E-B.HID é alimentado
através do barramento essencial do painel PDT-N-A/C3, localizado na SE-01.
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Avaliação:
•

Não identificado vibrações excessivas;

•

Fixação das bombas e seus acessórios estão de forma regular

•

Não identificado anomalias de instalações;

•

Não identificado vazamentos;

•

Tubulações pintadas de forma correta,

•

Fixação da tubulação está de forma regular

•

Tubulação em excelente estado de conservação;

•

Equipamento limpo, livre de graxa/óleo ou outros contaminantes e sua

34

estrutura externa.
•

Acesso ao equipamento e piso limpos, livres de óleo/graxa ou outros
contaminantes.

•

“Casa de máquina” limpa e adequada à instalação.
Nota: Consideramos estado geral técnico de funcionamento
regular, encontra-se de acordo com o projetado e excelente
estado de conservação.

11.3.2.2 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO
A climatização do complexo é composta por:
•

Sistema de expansão indireta (chiller)
o

•

Fancoil
▪

Bombas primárias

▪

Bombas secundárias

▪

Torres de arrefecimento

▪

Bombas de condensação

▪

Tubulação

▪

Filtros

▪

Dutos

▪

Quadro e comando elétrico

Sistema de expansão direta (split)

Av. Cristóvão Colombo n.º 615 – Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP 30 140-140
Telefones: 31 – 3227 3025 // 9 7306 6000 – www.brpericias.com.br – contato@brpericias.com.br

o

VRF
▪

Condesadores

▪

Evaporadores

▪

Tubulação

▪

Dutos

▪

Filtros

▪

Quadro e comando elétrico

Atendem aos camarotes, salas técnicas, lojas, centro de convenções, posto médico,
bilheterias, delegacia e escritórios. As demais áreas como banheiros, central de água
gelada, subestações e setores de alimentação são atendidos por sistemas de
exaustão e ventilação. Todos os equipamentos estão listados no PMOC.
O sistema utiliza água gelada como agente de troca térmica, torres de resfriamento
para renovação da temperatura da água, Chillers e bombas de condensação, sendo
a temperatura controlada por bulbo seco e a umidade relativa por bulbo úmido.
Para o sistema de expansão direta é utilizado gás ecológico.

Possui sistemas de evaporação, condensação, ventilação e exaustão. Foi
apresentado o PMOC em conformidade com a legislação vigente e qualidade do ar
que é monitorada conforme relatório apresentado pela administração técnica.

O Sistema de ventilação e exaustão da área interna consiste de 53 (cinquenta e três)
sistemas de ventilação forçada, que atendem a exaustão de sanitários, exaustão do
ar das centrais de água gelada e exaustão dos transformadores. Os quadros elétricos
para alimentação dos diversos equipamentos de ventilação e exaustão estão listados
no item 7.1.3 do documento MA-013-13 REV.C - MANUAL DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DO SISTEMA HVAC. É regulamentado e aparado à norma ABNT-NBR
16401.
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AVALIAÇÃO:
•

Não identificado vibrações anormais;

•

Fixação e instalações das máquinas e seus acessórios estão de forma
regular;

36

•

Não identificado anomalias de instalações;

•

Não identificado vazamentos;

•

Tubulações pintadas de forma correta,

•

Fixação da tubulação está de forma regular

•

Dutos Íntegros e sem danos estruturais;

•

Filtros limpos

•

Equipamento limpo, livre de graxa/óleo ou outros contaminantes e sua
estrutura externa.

•

Acesso ao equipamento e piso limpos, livres de óleo/graxa ou outros
contaminantes.

•

“Casa de máquina” limpa, e adequada à instalação.
Notas: Consideramos estado geral técnico de funcionamento
do sistema de climatização ventilação e exaustão regulares,
encontram-se de acordo com o projetado e excelente estado
de conservação.

11.3.2.3 SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA
Composto por:
•

4 aquecedores de água potável,
o Modelo AEIV - 5000/48 da DOMEL
o Potência de 48 KW
o Quadro de força dotado de sistema de liga/desliga automático
determinado por termostato (55°C - 50°C).

Avaliação:
•

Não identificado avarias na proteção dos Boilers de água quente;

•

Fixação e instalações das máquinas e seus acessórios estão de forma
regular;
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•

Não identificado anomalias de instalações;

•

Não identificado vazamentos;

•

Tubulações pintadas de forma correta,

•

Fixação da tubulação está de forma regular;

•

Bombas e equipamentos limpos, livres de graxa/óleo ou outros
contaminantes e sua estrutura externa;

•

Acesso ao equipamento e piso limpos, livres de óleo/graxa ou outros
contaminantes.

•

“Casa de máquina” limpa e adequada à instalação.

Nota: Consideramos estado geral técnico de funcionamento do
sistema de aquecimento de água, encontra-se de acordo com o
projetado e excelente estado de conservação, a atentar-se
conforme observação abaixo:
OBSERVAÇÃO – Boilers de água quente são equipamentos
enquadrados na NR13 e necessitam de documentação
específica (prontuário, laudo de inspeção e livro de registro
de segurança), o laudo de inspeção é realizado de forma
periódica de acordo com a NR13. Esta documentação não
foi apresentada. É indispensável esta regularização e deve
ser providenciada pelos gerenciadores da instalação o
quanto antes.

11.3.2.4 SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Sistema dos reservatórios superiores, compostos por:
•

2 motobombas modelo KSM MEGANORM 40-160,

•

Quadro de comando QF-E-B.AP-01

Sistema bombeamento de água de reuso - pluviais tratadas:
•

2 motobombas modelo KSM MEGANORM 40-160,

•

Quadro de comando QF-E-B.AP-02

Reservatórios de água possuem 2 vertentes de abastecimento:
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O sistema possui uma bomba de acionamento e uma bomba reserva para cada
sistema (água potável e reuso), realizam o recalque dos reservatórios de
armazenagem para os reservatórios de distribuição. A manutenção das bombas é
feita de forma corretiva, tornando indispensável existência da bomba reserva no
sistema.
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•

Capitação de água de chuva através da cobertura;
o 50,30m3 para mictórios e vasos
o 482m3 para o campo de futebol

• Sistema de água potável fornecido pela COPASA,
o Capacidade de 286 m³
o Dividido em 2 células;
O sistema de água de reuso recebe filtragem e cloração; alimentam os vasos
sanitários, mictórios e irrigação do gramado. Sistema de água potável atende o
restante da edificação, inclusive combate a incêndio, onde recebe aditivos para
reduzir a oxidação prematura, normalização do PH e estrangulamento por depósito
de materiais nas paredes internas da tubulação.
Avaliação:
•

Não identificado avarias nas estruturas;

•

Fixação das bombas e seus acessórios estão de forma regular

•

Não identificado anomalias de instalações e ou vazamentos;

•

Tubulações pintadas de forma correta e fixação está de forma regular

•

Tubulação em excelente estado de conservação;

•

Equipamento limpo, livre de graxa/óleo ou outros contaminantes e sua
estrutura externa.

•

Acesso ao equipamento e piso limpos, livres de óleo/graxa ou outros
contaminantes.

•

“Casa de máquina” limpa e adequada à instalação.

Notas: Consideramos estado geral técnico de funcionamento do
sistema de bombeamento e reservatórios de água regulares,
encontram-se de acordo com o projetado e excelente estado de
conservação.
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11.3.2.4 GERADORES DE RESERVA
Composto por:
•

4 Geradores modelo Caterpillar,

•

Acionamento motor a combustão - Diesel.

•

2 geradores de 1,25 MVA

•

2 de 1, 0 MVA.
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O consumo nominal é de 2,8 MVA. O sistema possui autonomia de 9 horas a plena
carga. Em caso de necessidade o acionamento é realizado de forma automática
através do um sistema operacional instalado que conta com rampa de aceleração,
impedindo uma sobrecarga no sistema.

A responsabilidade de manutenção é do fornecedor dos equipamentos. Este possui
um plano de manutenção que mensalmente executa um check list de verificações.
Realizam testes de acionamento no caso de falta de energia. Possui também
parametrização que define a quantidade de geradores que deverá ser acionada em
função do déficit de energia. Por ocasião da vistoria o sistema não apresentava
anomalias aparentes, vide observação abaixo.

Observação Apesar destes equipamentos possuírem motores à
combustão, de acordo com o quadro de atribuições dos
profissionais em engenharia adotada pelo CONFEA-CREA, este
grupo de ativos pertence à disciplina Elétrica, que poderá tecer
maiores comentários técnicos acerca das condições de
instalação.
11.3.2.4 ELEVADORES
Composto por 10 elevadores:
7 elevadores com capacidade de 630 Kg;
•

1 elevador com capacidade para 1.000 kg;

•

2 elevadores com capacidade de 1.500 kg;
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Os elevadores são fabricados pela empresa OTIS. O plano de manutenção é
elaborado e executado pela fabricante, que mantém um contrato ativo de
manutenções periódicas mensais. Os requisitos de acesso a pessoas com deficiência
são atendidos pela instalação. O contrato de manutenção contempla atendimento sob
demanda 24h por dia e 7 dias por semana em caso de necessidade. Foi apresentado
o relatório de manutenção anual, documentalmente está sendo seguido na íntegra
com a devida anotação de responsabilidade técnica de um profissional habilitado. Não
tivemos acesso ao fosso dos elevadores e também às casas de máquinas, este
acesso é restrito à OTIS por força de contrato.
Desde a chegada da pandemia do “CORONA VIRUS- COVID19”, existem 7
elevadores desativados. Estes elevadores só poderão retornar à operação após
manutenção preventiva e liberação com a devida ART emitida pelo corpo técnico da
OTIS.
Avaliação (restrita ao acesso que tivemos):
•

Operação tecnicamente regular, suave, sem vibrações e ruídos anormais.

•

Posição de embarque e desembarque da cabine do elevador alinhada
corretamente ao piso;

•

Não identificada avarias por corrosão em componentes metálicos;

•

Piso da cabine íntegro, linear, alinhado e sem deformações ou ressaltos

•

Não identificado avarias estruturais na cabine;

•

Acionamento de portas feita de forma suave e progressiva;

•

Sensores de segurança funcionando corretamente;

•

Soleiras de acabamento bem fixadas;

•

Marco da porta de acesso encontra-se bem fixado à alvenaria e sem avarias
estruturais;

•

Botões eletrônicos de acesso funcionando adequadamente;

•

Sistema de alarme e comunicação de segurança/socorro funcionando
adequadamente;

•

Equipamento limpo, livre de graxa/óleo ou outros contaminantes e sua parte
interna;
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•

Acesso ao equipamento e piso limpos, livres de óleo/graxa ou outros
contaminantes;

Notas: Dentro das limitações técnicas de acesso, nos
41

manifestando apenas acerca dos componentes do sistema que
foi possível avaliar, consideramos o estado geral técnico de
funcionamento do sistema de Elevadores, regular, encontramse de acordo com o projetado e excelente estado de
conservação.
11.3.2.4 SISTEMAS DE GLP
A edificação dispõe:
•

Central de gás canalizado capacidade de 2.000 kg

•

Rede de distribuição instalada

•

Leitura de forma remota

De acordo com os administradores do complexo, esta rede de gás não é utilizada.
Caso seja retomada a operação do sistema, deverá ser executada uma inspeção
específica e minuciosamente detalhada para verificação de todo circuito de GLP,
contemplando o perfeito funcionamento de toda instrumentação de segurança, testes
de estanqueidade, conexões e tubulações, verificando eventuais vazamentos e
também pontos de distribuição e pressão. Atualmente cada usuário adquire o seu
botijão e são fiscalizados. O complexo Arena Mineirão possui AVCB (Bombeiro Militar
de Minas Gerais) com licença de utilização em dia. Por ocasião da vistoria o sistema
não apresentava anomalias aparentes.

Av. Cristóvão Colombo n.º 615 – Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP 30 140-140
Telefones: 31 – 3227 3025 // 9 7306 6000 – www.brpericias.com.br – contato@brpericias.com.br

10.3.2 Relatório Fotográfico
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Figura 11.20: Vista parcial da casa de bombas.

Figura 11.21: Outra vista parcial da casa de bombas.

Figura 11.22: Vista parcial das torres de resfriamento.
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Figura 11.23: Outra vista parcial das torres de resfriamento.

Figura 11.24: Vista parcial do equipamento de climatização.

Figura 11.25 Outra vista parcial do equipamento de climatização.
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Figura 11.26: Vista parcial dos dutos sistema de climatização / casa de máquinas.

Figura 11.27: Outra vista parcial dos dutos sistema de climatização / casa de
máquinas.

Figura 11.28: Vista parcial dos chillers / casa de máquinas.
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Figura 11.29: Outra vista parcial dos chillers / casa de máquinas.

Figura 11.30: Vista parcial da soleira elevador.

Figura 11.31: Vista parcial do marco da porta do elevador.
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Figura 11.32: Vista parcial do marco e cabine – elevadores.

Figura 11.33: Vista parcial da cabine e botões - elevadores.

10.3

Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio

O sistema utilizado para combate a incêndio consiste em rede pressurizada com
caixas compostas de hidrantes e mangueiras distribuídas em toda a construção do
estádio, extintores alocados nas edificações que compõem o estádio conforme projeto
específico do CORPO DE BOMBEIROS.

A verificação destas instalações e vistoria foram executadas pelo CORPO DE
BOMBEIROS, conforme documento AVCB e apresentam bom estado de conservação
e funcionamento.
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11.3.1 Saídas de Emergência

As saídas de emergência, escadas para circulação vertical, corredores e demais rotas
de fuga, estão divididas por setores e áreas, estando todas elas demarcadas e
separadas por pavimentos, com todos os cálculos de unidades de passagem nos
projetos de PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.

Escadas e rampas externas ao campo de jogo, executadas em concreto, providas de
corrimãos e guarda corpos, sendo que todas elas possuem piso com textura
antiderrapante. Constam as localizações e detalhes nos projetos.

10.3.2 Acessibilidade
A área destinada a pessoas com necessidades especiais e seus acompanhantes
estão claramente demarcadas, e em número e localização conforme norma, com
acessos por rampas e elevadores, guarda corpos especiais, destinados a estes
usuários. Demarcações e sinalização em toda a área do estádio, elevadores, rampas
e entornos, conforme projetos e especificações.
CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE
ESTÁDIO
Critério

Atende

1) Há uma área mínima equivalente a um círculo de
150 cm de diâmetro para uma rotação de 360° de uma
cadeira de rodas sem deslocamento?

X

Não
Atende

Atende
Parcialmente

X
2)Para a transposição de obstáculos isolados (portas
ou outros obstáculos fixos com extensão de no
máximo 40 cm), existe uma largura livre mínima de
80cm?
3)A largura para a circulação de uma cadeira de rodas
é de no mínimo 90 cm?
4) Há uma largura mínima de 120 cm para a
circulação de uma pessoa em pé e outra numa
cadeira de rodas?
5) Os espaços para cadeiras de rodas têm 80 cm de
largura e 120 cm de comprimento?
6) Os espaços para cadeiras de rodas são planos?
7) Há uma faixa de no mínimo 30cm para a circulação,
localizada na frente do espaço para cadeira de rodas,
atrás ou em ambas as posições?
8) Os espaços para cadeira de rodas estão
distribuídos pelo recinto

X
X

X
X
X

X
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9) Os espaços para pessoas em cadeira de rodas
permitem que estes possam sentar-se próximos a
seus acompanhantes?
10) Os espaços para cadeira de rodas estão
localizados em uma rota acessível, vinculada a uma
rota de fuga?
Sanitários e Vestiários
1) O sanitário ou vestiário está localizado em lugar
acessível?
2) O sanitário ou vestiário está localizado próximo à
circulação principal?
3) Os boxes para bacia sanitária têm dimensões
mínimas de 150cm x 170cm?
4) Há área livre de 80 cm de largura por 120cm de
comprimento para transferência lateral perpendicular
e diagonal ao vaso sanitário?
5) A bacia sanitária está a uma altura entre 43cm e
45cm do piso, medido a partir da borda superior sem
assento?
6) No caso de bacia com caixa acoplada, há barra na
parede do fundo, de forma a evitar que a caixa seja
usada como apoio?
7)As barras de apoio sanitárias têm comprimento
mínimo de 80cm?
8) As barras possuem seção circular com diâmetro
entre 3,0cm x 4,5cm?
9) A distância entre o eixo do vaso e a face da barra
lateral é de 40cm?
10) O lavatório está fixado a uma altura entre 78cm e
80cm em relação ao piso?
11) Há barras de apoio instaladas junto ao lavatório,
na altura do mesmo?
12) Os acessórios do sanitário estão localizados a
uma altura entre 50cm e 120cm em relação ao piso?
13) Há o Símbolo Internacional de Acesso afixado na
porta do sanitário?
Escadas
1) Há rampa ou elevador vencendo o mesmo desnível
de escada?
2) A escada tem largura mínima de 120 cm?
3) A dimensão do espelho do degrau é maior que 16
cm e menor que 18 cm?
4) O primeiro e o ultimo degraus de lance de escada
estão distantes da área de circulação em pelo menos
30 cm?
5) O piso dos degraus da escada é revestido com
material antiderrapante e estável?
6) Há, no início e ao final de cada segmento da escada
um patamar de no mínimo 120 cm de comprimento na
direção do movimento?
7) A escada atende a ABNT NBR 9077?
Rampas
1) A largura mínima da rampa é de 120 cm?
2) O piso da rampa e dos patamares é revestido com
material antiderrapante?

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
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3) A inclinação da rampa está em conformidade com
a tabela de dimensionamento de rampas da NBR
9050?
4) Há no início e ao final de cada segmento de rampa,
um patamar de no mínimo 120 cm de comprimento na
direção do movimento?
5) Há corrimão em ambos os lados da rampa?
Corrimão e Guarda- corpo
1) Há corrimão em ambos os lados das escadas ou
rampas?
2) Os corrimãos são feitos de material resistente?
3) Os corrimãos são construídos em materiais
rígidos, firmemente fixados nas paredes ou barras de
suporte oferecem condições de segurança na
utilização?
4) Os corrimãos são de seção circular entre 3,0cm e
4,5cm de diâmetro?
5) Há um espaço livre de no mínimo 4cm entre a
parede e o corrimão?
6) Se a projeção dos corrimãos incidir dentro da
largura da rampa, esta é máxima de 10 cm de cada
lado?
7) Os corrimãos têm prolongamento horizontal de, no
mínimo, 30 cm nos dois níveis servidos pela escada
ou rampa?
8) Os corrimãos têm continuidade, sem interrupção
nos patamares intermediários?
9) A altura do corrimão da escada é de 92 cm do piso,
medidos de sua geratriz superior?
10) Se a escada ou rampa possui largura superior a
240 cm, há corrimão intermediário?
11) Se a escada ou rampa não tiveram paredes
laterais, há guarda-corpo de 105 cm de altura
associado ao corrimão?

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

11.4.3 Sistema de Guarda corpo e Corrimão
O estádio possui estruturas de guarda corpo e corrimões metálicos em toda sua
extensão dotados de eficientes dispositivos de fixação, compostos por elementos
metálicos.
Os guarda-corpos não apresentam anomalias, sem pontos de corrosão nos
elementos de fixação, solda, parafusos, superfícies ou elementos soltos.
11.4.4 Alambrados
Os alambrados do setor não apresentam anomalias.
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11.4.5 Sistema de Iluminação de Emergência
As unidades autônomas de iluminação, estão limpas com bom estado de conservação
e operação, com centrais de comando e supervisão, baterias e lâmpadas, sem
anomalias no sistema.
11.4.6 Banheiros
Os banheiros do estádio são setorizados, divididos em módulos femininos e
masculinos. Possuem lavatórios, Vasos sanitários com divisórias e adequados para
pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE).

11.4.7 Reservatórios
Os reservatórios de toda a água do estádio são pressurizados, as tubulações não
apresentam vazamentos. Todo o sistema de bombas de recalque e caixas d´água
apresentam boa funcionalidade e bom estado de conservação.

11.4.8 Hidrantes
As caixas de hidrantes estão em bom estado de conservação, com chave de aperto,
esguicho e mangueiras acopladas com teste hidrostático; as caixas estão sinalizadas.
Funcionamento com o dispositivo de alarme e comando das bombas.

11.4.9 Sistema de Detecção de Incêndio
Controlada por 1 sala CCO (Centro de controle de operações) e 6 painéis distribuídos
no estádio separados por zona, que tem sistema de alarme geral e outro paralelo com
aviso de voz com orientações iniciais orientando o público para não haver pânico e
direcionar para as saídas mais próximas.
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Os 6 painéis distribuídos no estádio comunicam com o painel central principal na sala
CCO.
11.4.10 Relatório Fotográfico
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Figura 11.34: Vista caixa de armazenagem de mangueira de incêndio
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Figura 11.35: Vista da mangueira de incêndio devidamente armazenada.

Figura 11.36: Vista do extintor, situado em um dos camarotes.
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Figura 11.37: Vista de outro extintor devidamente posicionado em local estratégico.

Figura 11.38: Vista parcial dos extintores e mangueiras contra incêndio.

Figura 11.39: Detalhe das mangueiras contra incêndio evidenciada em figura anterior.
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Figura 11.40: Vista de armazenagem de mangueira contra incêndio e extintor.

Figura 11.41: Vista das tubulações de incêndio e placas de sinalização.

Figura 11.42: Outra vista das tubulações de incêndio e placas de sinalização.
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Figura 11.43: Vista do guarda corpo das arquibancadas em vidro temperado

Figura 11.44: Outra vista do guarda corpo das arquibancadas em vidro temperado

Figura 11.45: Vista das áreas destinadas a cadeirantes.
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Figura 11.46: Outra vista das áreas destinadas a cadeirantes.

Figura 11.47: Vista das áreas destinadas a cadeirantes.

Figura 11.48: Outra vista das áreas destinadas a cadeirantes.
Av. Cristóvão Colombo n.º 615 – Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP 30 140-140
Telefones: 31 – 3227 3025 // 9 7306 6000 – www.brpericias.com.br – contato@brpericias.com.br

57

Figura 11.49: Vista dos assentos para idosos e obesos .

Figura 11.50: Vista dos banheiros de acesso aos cadeirantes.

Figura 11.51: Outra vista dos banheiros de acesso aos cadeirantes.
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Figura 11.52: Vista interna dos banheiros com barras de apoio para deficientes.

Figura 11.53: Vista interna dos banheiros com barras de apoio para deficientes na pia.
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Figura 11.54: Vista de rampas de acesso ao estádio para cadeirantes com guarda corpo e
corrimãos.

Figura 11.55: Vista de rampas de acesso ao estádio para cadeirantes com guarda corpo e
corrimãos.

Figura 11.56: Vista de rampas de acesso ao estádio para cadeirantes com guarda corpo e
corrimãos.
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Figura 11.57: Vista de rampas de acesso ao estádio para cadeirantes com guarda corpo e
corrimãos.

Figura 11.58: Vista das escadas com corrimãos metálicos, bem como, escadas em concreto
com corrimão e borda anti derrapante.

Figura 11.59: Vista das escadas com corrimãos metálicos, bem como, escadas em concreto
com corrimão e borda anti derrapante.
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Figura 11.60: Vista da iluminação de emergência e sinalização nas paredes.

Figura 11.61: Vista da iluminação de emergência e sinalização nas paredes.

Figura 11.62: Vista das portas corta fogo
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Figura 11.63: Vista da tomada elétrica de acesso aos cadeirantes.

Figura 11.64: Vista de detectores de incêndio em vários locais do estádio componentes do
sistema de alarme

Figura 11.65: Vista de detectores de incêndio em vários locais do estádio componentes do
sistema de alarme
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Figura 11.66: Vista de detectores de incêndio em vários locais do estádio componentes do
sistema de alarme

Figura 11.67: Vista de detectores de incêndio em vários locais do estádio componentes do
sistema de alarme

Figura 11.68: Vista de detectores de incêndio em vários locais do estádio componentes do
sistema de alarme
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Figura 11.69: Vista de detectores de incêndio em vários locais do estádio componentes do
sistema de alarme

Figura 11.70: Vista de detectores de incêndio em vários locais do estádio componentes do
sistema de alarme
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Figura 11.71: Vista de detectores de incêndio em vários locais do estádio componentes do
sistema de alarme

Figura 11.72: Vista da tela da sala CCO – Centro de controle de operações
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Figura 11.73: Vista dos painéis distribuídos no estádio para detecção de incêndio ou pane
elétrica

Figura 11.74: Vista dos painéis distribuídos no estádio para detecção de incêndio ou pane
elétrica
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Figura 11.75: Vista da placa de sinalização e luminária de incêndio no estacionamento.

Figura 11.76: Vista da área de estacionamento com detectores de calor e placas de
sinalização.

Figura 11.78: Vista da área de estacionamento com detectores de calor e placas de
sinalização.
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11.5 Instalações Elétricas
Realizou-se uma inspeção técnica dos equipamentos e materiais da instalação
elétrica do complexo visando a verificação de patologias que possam evoluir
como danosas aos ocupantes, ou afetar em sua extensão, o desempenho
funcional.

Figura 11.79: Vista panorâmica, mostrando a localização da entrada do fornecimento
da Cemig, estacionamento G3.

Figura 11.79: Vista panorâmica, observada de outro ângulo, mostrando a localização
da entrada do fornecimento da Cemig, estacionamento G3.
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Saída dos
Circuitos para
a SE-05

Circuitos BHPM
e BHMR

Figura 11.80: Vista do interior da SE da CEMIG, no estacionamento G3, evidenciando os
circuitos que atendem ao Mineirão (Alimentados pelas SEs BHPM e BHMR) de onde partem
os circuitos (que atendem ao Mineirão, por meio da SE-05

11.5.1 Entrada de Energia da Concessionária em MT
A concessionária, CEMIG, faz o atendimento de energia por meio de dois circuitos em
13,8 kV, comutados automaticamente ou manualmente, rampa de carga entre 20 e
40 segundos, com sistema de medição de faturamento mediante cabine de medição
MT em cabine de medição de propriedade da Concessionária CEMIG. Os circuitos
partem da SE-CEMIG no cubículo situado no estacionamento GE para a Subestação05.
Na SE-05 existem Cubículos SF6, TAG de projeto SE-05, que aporta os circuitos de
transferência e distribuição de média tensão para todas as outras subestações. Possui
também um ramal de alimentação ao transformador TR-02 de 500 kVA para
alimentação do barramento do painel PBT-N-BROAD.
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Figura 11.81: Foto panorâmica, mostrando os respectivos trafos 08 a 10.

Figura 11.81: Foto panorâmica, mostrando os respectivos trafos 01 a 02.

Não foram constatadas anormalidades e o estado de conservação e manutenção
apresentavam-se excelentes.
11.5.2 Dos Geradores
Dentro do cubículo destinado à Subestação 05, logo na entrada, na ante sala de
acesso aos trafos da SE-05, havia um conjunto de moto-gerador instalado, em
número de quatro conjuntos de geradores à diesel com capacidade total de geração
de 4500 kVA, através de 02 geradores síncronos de 1250 kVA (G1 e G2) e 02
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geradores síncronos de 1000 kVA (G3 e G4) interligados ao barramento de entrada
de geração da

SE-05, através dos respectivos transformadores elevadores

440/13800 V (TR-G1, TR-G2, TR-G3 e TR-G4).
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Figura 11.82: Vista de reservatórios de diesel para alimentação do grupo gerador.

Figura 11.83: Vista dos geradores

Não foram constatadas anormalidades e o estado de conservação e manutenção do
grupo gerador e dos respectivos reservatórios apresentavam-se excelentes. Com
suas manutenções e testes em dia.
Observação: Os tanques são abastecidos automaticamente, à
medida que os reservatórios vão se esvaziando, por meio de um
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tanque com capacidade de 5 mil litros de óleo, situado acima da
cobertura do cubículo, nas mesmas prumada, vide foto a seguir:
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Figura 11.84: Vista panorâmica do tanque de óleo à diesel

Seu estado de conservação e manutenção estão ótimos.
11.5.3 Subestação 01
Em seu interior existem 05 trafos enumerados de 03 a 07. Cubículos SF6, TAG de
projeto

SE-01

(PMT-SE1),

com

fechamento

em

anel

SE-02/SE-05-

transferência/distribuição, com capacidade abaixadora de 4500 kVA, através de 02
transformadores 13800/380 V de 750 kVA (TR 03 e TR-04) que alimentam os
barramentos do QGBT-CAG e 03 transformadores 13800/380 V de 1000 kVA (TR-05,
TR-06 e TR-07) que alimentam os barramentos dos painéis PBT-N-A/C1, PBT-N-A/C2
e PBT-N-A/C3, respectivamente, vide fotos a seguir:
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Figura 11.85: Vista panorâmica dos trafos situados na SE-01, ressaltando todos com suas
carcaças devidamente aterradas.

Figura 11.86: Vista panorâmica dos trafos situados na SE-01, observado por outro ângulo,
ressaltando todos com suas carcaças devidamente aterradas.
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Figura 11.87: Detalhe da foto anterior, destacando um dos trafos devidamente aterrado.

No interior da SE-01, havia ainda uma sala destinada aos Nobreaks e anexa à mesma
outra sala contendo o banco de baterias.
À época da vistoria verificou-se que parte dos Nobreaks estavam sendo substituídos,
o que irá gerar maior autonomia e menos despesas de manutenção. Na ocasião dois
já haviam sido substituídos e encontravam-se em fase de configuração e testes. Da
mesma forma o banco de baterias também está sendo gradativamente substituídos
por outro de maior eficiência.
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02
01

Figura 11.88 destacando os 2 primeiros Nobreaks, novos e em fase de configuração e
testes

Figura 11.89: Identifica-se o banco de baterias, também em fase de substituições.

Não foram constatadas anormalidades no interior da SE-01 e o estado de
conservação e manutenção dos equipamentos, ilustrados, assim como os demais não
mostrados, como os bancos de capacitores, e todo o sistema de aterramento
apresentavam-se excelentes.
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11.5.4 Subestação 02
Em seu interior existem 05 trafos enumerados em 01, 02, 08, 09, e 10. Cubículos SF6,
TAG de projeto SE-02 (PMT-SE2), com fechamento em anel SE-01/SE-05transferência/distribuição, com capacidade abaixadora de 3000 kVA, através de 03
transformadores 13800/380 V de 1000 kVA (TR 08, TR-09 e TR-10) que alimentam
os barramentos dos painéis PBT-N-B/D1, PBT-N-B/D2 e PBT-N-B/D3.

Figura 11.90: Vista panorâmica dos trafos da SE-02, evidenciando todos com suas carcaças
devidamente aterradas.

Figura 11.91: Vista panorâmica dos trafos da SE-02, observada de outro ângulo,
evidenciando todos com suas carcaças devidamente aterradas.
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No interior da SE-02, havia ainda uma sala destinada aos Nobreaks e anexa à mesma
outra sala contendo o banco de baterias. Vide fotos a seguir:
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Figura 11.91: Vista conjunto de Nobreaks.

Figura 11.92: Vista da sala do banco de baterias

Não foram constatadas anormalidades no interior da SE-02 e o estado de
conservação e manutenção dos equipamentos, ilustrados, assim como os demais não
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mostrados, como os bancos de capacitores, e todo o sistema de aterramento
apresentavam-se em excelente estado de conservação.
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11.5.5 Subestação 03
Em seu interior há 02 trafos enumerados em 11 e 12. Existem Cubículos SF6, TAG
de

projeto

SE-03

(PMT-SE3),

com

fechamento

em

anel

SE-04/SE-05-

transferência/distribuição, com capacidade abaixadora de 1000 kVA, através de 02
transformadores 13800/380 V de 500 kVA (TR 11 e TR-12) que alimentam os
barramentos do painéis PBT-N-EXT.A1 e PBT-N-EXT.A2. Vide fotos a seguir:

Figura 11.93: Detalhe dos trafos, assim como o sistema de aterramento no interior
da SE-03
Não foram constatadas anormalidades no interior da SE-03 e o estado de
conservação e manutenção dos equipamentos, ilustrados, assim como os demais não
mostrados, como os bancos de capacitores, apresentavam-se em excelente estado
de conservação.
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11.5.6 Subestação 04
Em seu interior há 2 trafos enumerados em 13 e 14. Cubículos SF6, TAG de projeto
SE-04 (PMT-SE4), com fechamento em anel SE-03/SE-05- transferência /
distribuição, com capacidade abaixadora de 2000 kVA, através de 02 transformadores
13800/380 V de 1000 kVA (TR 13 e TR-14) que alimentam os barramentos dos painéis
PBT-N-EXT.B1 e PBT-N-EXT.B2. Vide foto a seguir:

Aterramento da carcaça do trafo
TR-14.

Figura 11.94: Vista dos trafos, evidenciando as carcaças dos mesmos devidamente
aterradas na SE-04.
Não foram constatadas anormalidades no interior da SE-04 e o estado de
conservação e manutenção dos equipamentos, ilustrados, assim como os demais não
mostrados, como os bancos de capacitores, apresentavam-se em excelente estado
de conservação.
11.5.7 Subestação 06
A referida subestação, SE-06, encontra-se desativada e por esse motivo não foi alvo
da vistoria, por não conter nada de interesse técnico para o trabalho contratado.

Av. Cristóvão Colombo n.º 615 – Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP 30 140-140
Telefones: 31 – 3227 3025 // 9 7306 6000 – www.brpericias.com.br – contato@brpericias.com.br

79

Do sistema de Baixa Tensão destaca-se:
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPA OU NO-BREAK, vide fotos a seguir.
No interior da SE-01 há 6 conjuntos Nobreak de 200 kVA cada, com os respectivos
bancos de bateria em sala anexa, com autonomia de 15 minutos, alimentados pelo
painel PBT-N-A/C2, barramento QGBT-E-A/C, formando um sistema

UPS com

capacidade total de 1200 kVA com saída disposta para um barramento do quadro
QP-NB-AC que disponibiliza a fonte ininterrupta aos quadros QGBT-NB-A/C e QGBTNB-ILUM.A/C através de 02 transformadores de isolação de 500 kVA alocados nos
painéis TRF-NB-A/C-01 e TRF-NB-A/C-02.
Conforme já mencionado anteriormente, esse conjunto de Nobreaks vêm sendo
modernizado, e atualmente 2 já foram substituídos encontram-se em fase de
configuração e testes, assim como o respectivo banco de baterias.
E no interior da SE-02 existe um UPS no mesmo padrão, alimentado pelo painel PBTN-B/D2, barramento do QGBT-E-B/D, saída disposta para um barramento do quadro
QP-NB-BD que disponibiliza a fonte ininterrupta aos quadros QGBT-NB-B/D e QGBTNB-ILUM.B/D através de 02 transformadores de isolação de 500 kVA alocados nos
Painéis TRF-NB B/D-01 e TRF-NB-B/D-02.
Na área da SE-03 está instalado um conjunto Nobreak de 50 kVA, com o respectivo
banco de bateria em uma mesma sala, com autonomia de 10 minutos, alimentado
pelo painel PBT-N-EXT.A1, barramento QGBT-E-EXT.A1, formando um sistema UPS
com capacidade total de 50 kVA com saída disposta para um barramento do quadro
QGBT NB-EXT.A que disponibiliza a fonte ininterrupta aos painéis OF-NB e circuitos
de comando da SE-03.
Na área da SE-04 está instalado um conjunto Nobreak de 80 kVA, com o respectivo
banco de bateria em uma mesma sala, com autonomia de 10 minutos, alimentado
pelo painel PBT-N-EXT.B1, barramento do QGBT-E-EXT.A1, formando um sistema
UPS com capacidade total de 80 kVA com saída disposta para um barramento do
quadro QGBT
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NB-EXT.B que disponibiliza a fonte ininterrupta aos painéis OF-NB e circuitos de
comando da SE-04.
Todos equipamentos listados encontravam-se em ótimo estado de conservação e
manutenção.
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11.5.8 Sistema de Correção de Fator de Potência
A correção do fator de potência da instalação é do tipo “distribuída em BT” e é feita
através de bancos de capacitores interligados ao barramento principal de cada painel
de baixa tensão. O banco possui estágios pré-estabelecidos, que são inseridos ou
retirados automaticamente em função do valor de corrente secundária do
transformador de corrente instalado a jusante do disjuntor de entrada de cada painel
de baixa tensão.
Todos equipamentos listados encontravam-se em ótimo estado de conservação e
manutenção.

Figura 11.95: Vista de um dos bancos de capacitores, situado no interior da

SE-02
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Figura 11.96: Detalhe de um dos bancos de capacitores, situado no interior da SE-02

11.5.8 Sistema de Iluminação Normal
A alimentação das luminárias do sistema de iluminação normal é feita a partir dos
quadros principais QLF-N, sendo estes alimentados por barramentos de Painéis de
baixa tensão presentes nas áreas das subestações SE-01, SE-02, SE-03 e SE-04.
Os referidos quadros seus tags encontram-se listados no item do documento MA-00413 REV.D - MANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO NORMAL.
O sistema de iluminação normal possui certa quantidade de luminárias com Reator
eletrônico compatível com protocolo DALI (Digital Addressable Lighting Interface),
tornando-se possível visualização de estado e possibilidade de comando através do
CCO - Centro de Controle de Operações.
O referido sistema encontrava-se em ótimo estado de conservação e manutenção.
11.5.9 Sistema de Iluminação de Emergência
A alimentação das luminárias do sistema de iluminação de emergência é feita a partir
dos quadros principais QLF-E, sendo estes alimentados por barramentos de cargas
essenciais de painéis de baixa tensão presentes nas áreas das subestações SE-01,
SE-02, SE-03 e SE-04.
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Figura 11.97: Vista destacando a iluminação de emergência no interior da SE-01.
Existem também luminárias autônomas e blocos autônomos de iluminação de
emergência, ambos com baterias incorporadas, para função de balizamento em
situações de evacuação de pessoas.
Os blocos autônomos também estão presentes nos ambientes operacionais.
Os referidos quadros e seus tags encontram-se listados no item do documento MA003-13 REV.D - MANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
O referido sistema encontrava-se em ótimo estado de conservação e manutenção.
11.5.10 Iluminação Artística
Exclusiva por LEDs e disposta na cobertura interna do estádio e nas colunas externas,
com comandos e configurações através da rede de dados.
Estado de conservação e manutenção em ótimas condições.
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11.5.11 Sistema de Aterramento e SPDA
O sistema de aterramento adotado é do tipo TN-S, utilizando-se o conceito de terra
unificado, que provê a segurança pessoal e proteção das instalações e redução dos
efeitos de interferências sobre os sistemas de sinalização e instrumentação,
atendendo a requisitos das normas técnicas vigentes.
O SPDA é composto pela estrutura metálica, utilizada como captor natural,
interligada outra captação, tipo gaiola de Faraday, implementada na cobertura de
concreto através da instalação aparente de uma malha de fita de alumínio #70mm²,
tudo isso interligado a todas as massas metálicas existentes no perímetro. A descida
do SPDA se dá através das armaduras das colunas de sustentação, interligadas a
malha de aterramento.
O estado de conservação e manutenção em ótimas condições.
Abaixo uma mostra do aterramento no interior de uma das subestações, na ilustração
abaixo aterramento no interior da SE-05.

Figura 11.98: Vista do aterramento no interior da SE-05.
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11.5.12 Áreas Externas
As áreas externas consideradas são os conjuntos de lojas, posto médico, o centro de
convenções e as bilheterias norte e sul.
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11.5.13 Áreas Comerciais
São atendidas através de alimentadores desde o painel de origem até a divisa de
cada loja. Possuem medidores instalados nas próprias áreas com medição que são
totalizados diretamente pela automação predial.
11.5.14 Sistemas Eletrônicos
11.5.14.1 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO PREDIAL
A automação e supervisão da Arena são feitas através do sistema supervisório BMS
(Building Management System), da Metasys - Johnson Controls Inc, que permite a
integração da operação de toda utilidade predial em um único sistema. Estão
integrados nesse sistema as seguintes facilidades;
o Automação e controle das utilidades prediais;
o Automação e controle do sistema de ar condicionado;
o Detecção de alarme de incêndio;
o Circuito fechado de TV;
o Controle de acessos;
o Informações corporativas e geração de relatórios;
o Gerenciamento e monitoramento remoto;
o Gerenciamento de consumo de água e energia;
o Controle e monitoramento de qualidade interna do ar;
o Controle do sistema HAVC;
o Gerenciamento e monitoramento do sistema de incêndio;
Av. Cristóvão Colombo n.º 615 – Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP 30 140-140
Telefones: 31 – 3227 3025 // 9 7306 6000 – www.brpericias.com.br – contato@brpericias.com.br

o Controle da iluminação protocolo DALI e programação horária;
o Controle da demanda de energia;
o Supervisão e controle da central de água gelada;
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o Controle do nível de iluminação interna e externa;
o

Controle dos ventiladores nos estacionamentos.
Os sistemas encontram-se integrados.

11.5.15 Sistema de Cabeamento Para Voz, Dados e Imagens
Trata-se de um sistema de cabeamento estruturado que integra as diversas
infraestruturas de transmissão para múltiplas aplicações incluindo voz, vídeo, dados,
sinalização e controle.
Esse sistema é utilizado pelo CCO – Centro de Controle de Operação, PTA – Primary
Tecnical Area e LTA – Local Tecnical Area.
Os sistemas encontram-se integrados.
11.5.16 Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio
O sistema de detecção e alarme de incêndio atende a toda a Arena, com finalidade
de detectar (através da rede de sensores) e avisar qualquer ocorrência de princípio
de incêndio e determinar a sua localização através de texto pleno em 'display' disposto
na própria central.
O sistema é composto por seis centrais de supervisão e controle, detectores de
fumaça do tipo óptico, detectores de temperatura, acionadores manuais, módulos de
supervisão e módulos de controle instalados estrategicamente, e todos interligados
através de rede em anel.
O sistema de Detecção e Alarme de Incêndio está interligado com o Sistema de
Automação Predial através de 'drives' especificas.
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O sistema de alarme de Incêndio executa, em caso de incêndio, os seguintes dados:
•

A indicação precisa do local do alarme, na tela do painel de incêndio;

•

A emissão de avisos sonoros de alerta, emergência ou evacuação;

•

O comando de parada do sistema de ar condicionado quando aplicável;

•

O destravamento automático das portas com acesso controlado, bem como as
catracas;

As cancelas têm destravamento manual.
O projeto tem como concepção uma rede de centrais de detecção e alarme de
incêndio interligado por rede de fibras ópticas supervisionada pelos bombeiros e pelos
operadores no Centro de Operações da Arena, localizado no nível 1.
A central principal de supervisão e controle está localizada na sala de segurança no
nível 1 (CCO - Centro de Comando e Operações).
As centrais de detecção e alarme de incêndio tem capacidade para gerenciar ao
menos até 250 dispositivos por laço, com tantos laços quanto necessários para
atender ao número de pontos a serem monitorados.
A central de alarme de incêndio é capaz de disparar mensagens pré-gravadas de
alerta e evacuação automaticamente.
Os sistemas encontram-se integrados.
11.5.17 Sistema de Segurança
Esse sistema possui um software de integração e supervisão denominado Plataforma
de Integração e Supervisão Composto pelos sistemas de circuito fechado de televisão
(CFTV) e sistema de controle de acesso (interno e público), que combinados provê o
controle e segurança de toda a Arena.
Sistema de circuito fechado de televisão (CFTV):
Composto por uma sala única de equipamentos de CFTV localizada na Sala de
Segurança, nível -2 e toda sua monitoração é feita no Centro de Controle de
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Operações com possibilidade de repetição total das imagens na sala da Polícia e em
site externo da Policia Militar.
Foram previstas câmeras de CFTV na área de arquibancada e da área interna da
Arena que fazem a aquisição das imagens que são visualizadas em monitores LCD
de 21” e 42" montados em mesa console e gravadas através de gravadores de vídeos
digitais que operam diretamente em rede.
11.5.17.1 SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
O sistema de controle de acesso define níveis de acesso diferenciados para cada
ambiente controlado que tem a função de permitir ou negar o acesso de visitantes,
prestadores de serviços e funcionários nesses ambientes.
O acesso se dá por leitura de cartão em leitores de código de barra e, para acesso de
público, leitura de ingressos para habilitação de catracas.
Os sistemas encontram-se integrados.
11.5.18 Sistema de Sonorização
O sistema é totalmente digital, microprocessado, a partir de um rack principal
localizado na Sala de Segurança. Esse sistema proporciona música ambiente e
difusão de avisos, chamadas e anúncios de orientação de caráter genérico,
específico ou de emergência, com as seguintes finalidades:
•

Localização de pessoas nas diversas áreas da Arena;

•

Orientação de pessoas as áreas e locais de acesso autorizados;

•

Difusão de orientações gerais, quanto aos procedimentos a serem adotados,
em situações que assim exigir;

•

Orientação de evasão, quando necessário;

•

Orientação ao pessoal de segurança, brigada de incêndio, operação,
manutenção e outros, na situação que exigir.
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Os sistemas encontram-se integrados.
11.5.19 Display Eletrônico – Placar Eletrônico
O sistema é projetado para a exibição de animações, fonte de texto de qualquer tipo
e tamanho, além de permitir a divisão vertical e horizontal da tela em áreas
independentes que permitam a exibição de conteúdos diferentes, como vídeos,
controle de tempos, placar de jogos, dentre outros.
Os placares exibem vídeo ao vivo e conectados ao centro de operações do estádio e
estão instalados na cobertura do estádio com uma área de tela de 96 (noventa e seis)
m² e peso de cerca de 8.000 kg por unidade.
A transmissão de dados entre o processador de vídeo e o display é realizada por meio
de fibra óptica para uma transmissão perfeita e segura, sem nenhum tipo de atraso
perceptível ao olho humano.
Os sistemas encontram-se integrados.
12. ANÁLISE TÉCNICA DA VISTORIA
12.1 Esplanada
Item 1: Infiltrações generalizadas na cobertura e viga da área do estacionamento.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: funcional e falhas
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: regular

Comentários Técnicos: A anomalia decorre do término da vida útil e revestimento
feito sobre a estrutura, bem como a desagregação evolutiva do sistema de
impermeabilização.
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Item 2: Trincas e fissuras generalizadas no pavimento / piso.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: funcional e falha

Risco a segurança e estabilidade: não

Aparente: sim

Grau: urgente

Oculto: -

Comentários Técnicos: Se tratam de “trincas” – as quais, dentro de certos limites
previstos na literatura especializada, que podem trazer repercussão funcional, de
segurança ou solidez. Efetuou-se medidas das fissuras nos locais apontados, e
constatou-se variações de 0,1 mm (“insignificante”) a 1,5 mm (“leve a moderada”).
Segundo Thornburn e Hutchinson – item 5 Metodologia, bibliografia e princípios
básicos deste Parecer, estas fissuras são conceituadas como “nenhum efeito na
estrutura e uso do edifício” e “apenas estética”, respectivamente.

•

Para efeito de caracterização dessas patologias em relação a danos estruturais será utilizada
a tabela Thornburn e Hutchinson, 1985:
INTENSIDADE DOS DANOS
Abertura da
Efeito na estrutura e
Comércio ou
fissura (mm)
uso do edifício
Residencial
Industrial
público
< 0,1
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Nenhum
0,1 a 0,3
Muito leve
Muito leve
Insignificante
Nenhum
0,3 a 1,0
Leve
Leve
Muito leve
Apenas estética.
Deterioração acelerada
Leve a
do aspecto externo.
1,0 a 2,0
Leve a moderada
Muito leve
Moderada
2,0 a 5,0
5,0 a 15,0
15,0 a 25,0
> 25,0

Moderada
Moderada a
severa
Severa a muito
severa

Moderada
Moderada a
severa
Severa a muito
severa

Muito severa a
perigosa

Severa a
perigosa

Leve
Moderada
Moderada a
severa
Severa a perigosa

Utilização do edifício será
afetada e, no limite
superior a estabilidade
pode, também, estar em
risco.
Crescer o risco da
estrutura tornar-se
perigosa
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Item 3: Falhas no concreto da parede na área externa da esplanada.

94

ÁNALISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: funcional e falhas

Risco a segurança e estabilidade: não

Aparente: sim

Grau: regular

Oculto: -

Comentários Técnicos: irregularidade decorrente do término da vida útil da pintura
e/ou revestimento feita sobre a parede, bem com a desagregação do revestimento,
que apresenta desgaste.
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Item 4: Infiltração na parede.
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ÁNALISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: funcional e falhas

Risco a segurança e estabilidade: não

Aparente: sim

Grau: regular

Oculto: -

Comentários Técnicos: os pontos de manchas de infiltração constatam ter havido,
em algum momento, migração de umidade. Esse tipo de deformação ocorre em
função de retração hidráulica por ineficiência das medidas de proteção preventivas
no sistema de estanqueidade da alvenaria. Observa-se presença de trinca a 45º
oriunda de movimentação estrutural na alvenaria com necessidade de avaliação
específica do carregamento horizontal e vertical a montante da parede e do grau de
saturação local existente.
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CONSTATAÇÕES DO LAUDO CONTRATADO PELO CONDOMÍNIO
Item 5: Juntas da pavimentação deterioradas por exposição prolongada aos
agentes de intempéries, o que vem gerando processos generalizados de infiltrações
no pavimento inferior das garagens.
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ÁNALISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: funcional e falhas

Risco a segurança e estabilidade: não

Aparente: sim

Grau: Regular

Oculto: -

Comentários Técnicos: adensamento do solo em função da saturação de umidade.

Item 6: Sistema de impermeabilização na laje do jardim (estacionamento externo
descoberto) danificado e com funcionamento ineficiente.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: funcional e falhas
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: regular

Comentários Técnicos: não há sistema de impermeabilização amplamente
adotado.

Item 7: Irregularidade marquise dos restaurantes - trincas na alvenaria da área –
falha da ação da contra-verga.
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Classificação: funcional e falhas
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: regular
100

Item 8: Colmatação de fissura.

Classificação: funcional e falhas
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: regular

Comentários Técnicos: presença de carbonatos na abertura da fissura, com
ineficiência de reparação.
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Item 9: Ineficiência de drenagem e falha no nível de pavimentação.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: endógenos e falhas

Risco a segurança e estabilidade: não

Aparente: sim

Grau: regular

Oculto: -

Comentários Técnicos: acúmulo de água em pavimentação externa da esplanada,
devido a incapacidade do dimensionamento da drenagem, bem como, caimento
irregular do piso de concreto.
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Item 10: Irregularidade do piso e ineficiência de drenagem.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: endógena e falha
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: regular

Comentários Técnicos: acúmulo de água em pavimentação externa da esplanada,
devido a incapacidade do dimensionamento de drenagem, bem como, caimento
irregular do piso de concreto.
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Item 11: Parte da estrutura de concreto com armadura exposta.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: endógena e falha
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: regular

Comentários Técnicos: espessura do recobrimento do concreto insuficiente para
excessiva ação abrasiva sobre a pavimentação.
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Item 12: Infiltração e acumulo de água em estruturas de concreto, situados na área
externa da esplanada.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: funcional e falha

Risco a segurança e estabilidade: não

Aparente: sim

Grau: regular

Oculto: -

Comentários Técnicos: falha no sistema de vedação das estruturas.
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Item 13: Resíduos que podem provocar entupimento em tubo de drenagem
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: falha
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau:

Comentários Técnicos: Pavimento totalmente comprometido e em processo de
trituração com acumulo acentuado de água sobre o revestimento facial.
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Item 14: Trinca e infiltração na cobertura do estacionamento.

108

Av. Cristóvão Colombo n.º 615 – Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP 30 140-140
Telefones: 31 – 3227 3025 // 9 7306 6000 – www.brpericias.com.br – contato@brpericias.com.br

109

ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: endógena e funcional
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau:

Comentários Técnicos: Excesso de saturação nos elementos premoldados da laje
de cobertura da garagem devido ao elevado processo de saturação, o que vem
gerando oxidação do concreto e corrosão nas armaduras componentes destes
elementos premoldados.

Av. Cristóvão Colombo n.º 615 – Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP 30 140-140
Telefones: 31 – 3227 3025 // 9 7306 6000 – www.brpericias.com.br – contato@brpericias.com.br

Item 15: Parede em pedra, evidenciando infiltração, na área de estacionamento
coberto.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: endógena e falha
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: regular

Comentários Técnicos: Contenção em gabião com percolação excessiva e
setorizada de águas de percolação que necessita de maior avaliação quanto a
origem do elevado volume de escoamento ocorrente nos períodos chuvosos.
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Item 16: Placa de sinalização de segurança danificada.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: endógena e falha
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: regular

Comentários Técnicos: revitalizar a sinalização local.
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Item 16: Talude - área de estacionamento coberta.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA

Classificação: endógena e falha
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: -

Grau:
Comentários Técnicos: Revestimento sintético aplicado sobre o talude permitindo
passagem de água sob a manta superficial inclusive com lama proveniente da parte
de montante, e gerando assoreamento da calha inferior.
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Item 17: Infiltração na cobertura de concreto na área da garagem coberta.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: funcional e falhas
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: regular

Comentários Técnicos: áreas de estacionamento vagas G1 e D – Áreas com
excesso de infiltrações provenientes da laje de cobertura.
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Item 18: Infiltração na viga de cobertura do estacionamento coberto.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: endógeno e falhas
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: regular

Comentários Técnicos: excesso de oxidação, carbonatação e infiltrações com
ocorrência parcial de corrosão nas armaduras das vigas.
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Item 19: Manchas de infiltração no pilar do estacionamento coberto.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: funcional e falhas
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: regular

Comentários Técnicos: falha no sistema de impermeabilização da estrutura.
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Item 18: Fissuras e falhas na estrutura de concreto do estádio.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: funcional e falhas
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: mínimo

Comentários Técnicos: fissuras identificadas por movimentação natural da
estrutura.

11.2 ESTADIO
Item 19: Quebra/dano no revestimento cerâmico do piso da área interna da área do
S2.012.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: funcional e falhas
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: mínimo

Comentários Técnicos: Desgaste natural e falhas de manutenção corretiva, pelo
desgaste decorrente do uso por terceiros (excesso de processo de abrasão).

Item 20: Dano em alvenaria da escada de acesso na área interna do estádio.

ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: exógenas e falhas
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: mínimo

Comentários Técnicos: deformidade decorre do término da vida útil da pintura e/ou
revestimento da alvenaria, bem com a desagregação do revestimento das escadas,
que apresenta desgaste decorrente do uso (processo de abrasão).
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Item 21: Dano em estrutura interna no hall de escadas.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: exógenas e falhas
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: mínimo

Comentários Técnicos: deformidade decorre do término da vida útil da pintura e/ou
revestimento da alvenaria, bem com a desagregação do revestimento da estrutura.

Item 22: Massa junto a tubulação.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: exógena e falhas

Risco a segurança e estabilidade: não

Aparente: sim

Grau: mínimo

Oculto: -

Comentários Técnicos: massa plástica exposta, junto a tubulação interna do
estádio.

Item 23: Vista de falha de revestimento em ponto interno da cobertura.

ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: exógena e falhas
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: mínimo

Comentários Técnicos a irregularidade decorre do término da vida útil do
revestimento cerâmico.
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Item 24: Infiltração na alvenaria, situada na área inferior das escadas.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: endógeno e falha
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: -

Grau: urgente
Comentários Técnicos: Falha nas juntas de dilatação das escadas, causando
infiltração na área inferior.
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Item 25: Infiltração na área inferior das escadas.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: funcional e falha
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: urgente

Comentários Técnicos: Falha nas juntas de dilatação das escadas, causando
infiltração na área inferior das mesmas.
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Item 26: Fissuras no hall de acesso interno a casa de maquinas e subestações
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: fissuras
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: mínimo

Comentários Técnicos: anomalia decorrente em função de retração, por
ineficiência das medidas de proteção preventivas no sistema de estanqueidade
Alvenaria.

CONSTATAÇÕES DO LAUDO CONTRATADO PELO CONDOMÍNIO
Item 27: Manchas de umidade e infiltração no peitoril

ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: endógena e falhas
Aparente:

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: sim
Grau: regular

Comentários Técnicos: em alguns pontos do peitoril da arquibancada e camarote
foram notadas manchas, evidenciando ter havido, migração de umidade.
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Item 28: Vedação insuficiente na conexão da canalização das bombas.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: endógena e falha
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: não

Comentários Técnicos: ineficiência no estancamento dos elementos que impedem
a infiltração de água.
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Item 29: Fissuras no hall de acesso aos setores.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: funcional e falha
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: -

Comentários Técnicos: Primeiramente cumpre estabelecer que não se tratam de
“trincas”, mas de fissuras – as quais, dentro de certos limites previstos na literatura
especializada, não possuem qualquer repercussão funcional, de segurança ou
solidez. Efetuou-se medidas das fissuras nos locais apontados, e constatou-se
variações de 0,1 mm (“insignificante”) a 1,5 mm (“leve a moderada”). Segundo
Thornburn e Hutchinson – item 5 Metodologia, bibliografia e princípios básicos deste
Parecer, estas fissuras são conceituadas como “nenhum efeito na estrutura e uso
do edifício” e “apenas estética”, respectivamente.
•

Para efeito de caracterização dessas patologias em relação a danos estruturais será utilizada
a tabela Thornburn e Hutchinson, 1985:

Abertura da
fissura (mm)
< 0,1
0,1 a 0,3
0,3 a 1,0

INTENSIDADE DOS DANOS
Comércio ou
Residencial
Industrial
público
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Muito leve
Muito leve
Insignificante
Leve
Leve
Muito leve

1,0 a 2,0

Leve a Moderada

Leve a moderada

Muito leve

2,0 a 5,0

Moderada
Moderada a
severa
Severa a muito
severa

Moderada

Leve

Moderada a severa

Moderada

Severa a muito
severa

Moderada a severa

5,0 a 15,0
15,0 a 25,0

Efeito na estrutura e uso
do edifício
Nenhum
Nenhum
Apenas estética.
Deterioração acelerada do
aspecto externo.
Utilização do edifício será
afetada e, no limite superior
a estabilidade pode,
também, estar em risco.

Av. Cristóvão Colombo n.º 615 – Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP 30 140-140
Telefones: 31 – 3227 3025 // 9 7306 6000 – www.brpericias.com.br – contato@brpericias.com.br

> 25,0

Muito severa a
perigosa

Severa a perigosa

Severa a perigosa

Crescer o risco da estrutura
tornar-se perigosa

Item 30: Fissuras na no piso da área externa coberta do estádio.
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ANÁLISE DA ANOMALIA APONTADA
Classificação: endógena e falha
Aparente: sim

Risco a segurança e estabilidade: não

Oculto: Grau: mínimo
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13. COMENTÁRIOS FINAIS E CONCLUSÕES
A presente análise mostra a inexistência de fatos que possam causar risco à solidez
e segurança estrutural das áreas vistoriadas. O estádio em questão não apresenta
anomalias ou falhas no sistema de prevenção, detecção e combate a incêndio e
pânico, que possam prejudicar a segurança de seus usuários, bem como a
funcionalidade / eficiência do mesmo.
É importante ressaltar os boilers de água quente são equipamentos sob classificação
da NORMA REGULAMENTADOR Nº13 (NR13) – Vasos de pressão. Esta
classificação de equipamentos (boilers, compressores, tubulações pressurizadas)
requerem acompanhamento especial por parte dos proprietários, sendo necessário
não só a avaliação sistemática periódica, mas regularização de todos os documentos
técnicos destes equipamentos (prontuário, laudo técnico de avaliação, Livro de
Registro de segurança) de forma que fique evidenciado tal acompanhamento.
Lembrando que estes documentos e serviços de avaliação NR13, devem ser
executados por profissionais devidamente habilitados e registrado no Conselho Geral
de Engenharia – CREA-MG (engenheiros mecânicos). E, que esses trabalhos sejam
efetivados com agilidade.
Conforme este documento de inspeção presencial, consideramos os equipamentos
mecânicos instalados dentro do complexo Minas Arena aptos e em condições
operacionais, obedecendo aos critérios e exigências técnicas de qualidade e
confiabilidade necessárias para o funcionamento regular de todos os sistemas e em
todas as exigências operacionais à que se destinam.
A vistoria cautelar nas peças estruturais do estádio apontaram de forma geral a
estabilidade de seus componentes, entretanto foi constatado um percentual elevado
de processos de infiltrações nas áreas das garagens e nos compartimentos situados
sob a projeção das lajes de piso do terraço externo descoberto, que se encontram
com o sistema de impermeabilização, juntas da pavimentação com elevado grau de
deterioração

propiciando

a

percolação

águas

superficiais

/

pluviais,

que

ultrapassagem a espessuras das lajes de piso até atingir o interior das garagens.
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Este cenário necessita de uma atenção especial para serviços de reparação civil e de
estanque hidráulico pois vem gerando oxidação e carbonatação do concreto, além de
apresentar processos iniciais de desplacamento com corrosão setorizada nas
armaduras dos elementos premoldados e também das vigas de apoio.
132

Também foi identificado alguns consoles de apoio das vigas das garagens com sinais
de deformação estrutural, onde já foram objeto de reparação civil / reforço, porém
ainda apresentando continuidade evolutiva das deformações. Estes serviços de
reforço necessitam de avaliação do carregamento real atuante para dimensionar a
seção transversal correta de apoio e ancoragem junto aos pilares locais, e não
somente elevar a face lateral do pilar sem uma verificação real da flambagem do pilar
conforme a altura livre do mesmo.
Toda a edificação deve seguir rigorosamente as recomendações de manutenção e
formas de utilização, desta forma, ter-se-á uma otimização da vida útil do mesmo,
evitando-se assim, futuros problemas que ao passar do tempo se tornam onerosos.
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14. ENCERRAMENTOS COMPLEMENTARES
Este Laudo de Inspeção Predial está em conformidade com a NBR 13572 (Pericias
de Engenharia na Construção) da ABNT e foi realizado sobre a ótica responsável da
engenharia e sobre os cuidados necessários para a segurança, estabilidade e
durabilidade das edificações e seus utilizadores.
Dessa forma, finaliza-se aqui este trabalho de 146 (cento e quarenta e seis) páginas,
escrita em um laudo, assinado nesta página e rubricado nas demais.
Belo Horizonte, 10 de março de 2021.
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- Anexo
•

Projetos
o Civil
135
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o Elétrica
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o Mecânica
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o Iluminação de Emergência
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o Combate a Incêndio
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o Arquitetura
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•

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
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