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Sete Lagoas/MG, 13 de janeiro de 2023. 

 

Prezados Senhores, 

Luiz Victor Gomes de Araújo, Engenheiro Civil, com registro no CREA-MG: 

310.280/D, e Túlio Coelho Bastos, Engenheiro Eletricista, CREA-MG: 212549/D, tendo 

sidos convidados a opinarem sobre a situação de “Segurança Estrutural, Elétrica, SPDA, 

Acessibilidade e Conforto e de Segurança Contra Incêndios e Pânico”, da edificação de 

propriedade de Democrata Futebol Clube, denominada “Arena do Jacaré”, situada a 

Rua Heitor Lanza Neto, nº: 1.300, Bairro Centenário, no Município de Sete Lagoas/MG, 

vem pelo presente apresentar seus pareceres técnicos. 

As ART’s - Anotações de Responsabilidade Técnica nº MG20221727109 e 

MG20231779505 são partes integrantes deste laudo, conforme QR code nas 

assinaturas dos Responsáveis Técnicos. 

1- HISTÓRICO 

O Estádio Joaquim Henrique Nogueira – ARENA DO JACARÉ está implantado em 

uma área de aproximadamente 35.000 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) em 

Sete Lagoas. 

A Arena do Jacaré tem uma capacidade de 19.278 (dezenove mil, duzentos e 

setenta e oito) pessoas liberadas, neste número incluindo autoridades e convidados, 

além de possuir 32 (trinta e dois) lugares destinados a cadeirantes, sendo que sua 

capacidade total de público é 20.026 (vinte mil e vinte e seis) pessoas. 

O estádio possui 08 (oito) bares e 21 (vinte e uma) instalações sanitárias (09 

para público feminino, 11 para público masculino e 01 unissex) para atendimento ao 

público, distribuído nos setores do estádio. Possui ainda 04 (quatro) bilheterias (duas no 

Bloco A uma no Bloco C e outra no Bloco F) com um total de 24 (vinte e quatro) guichês 

e 05 (cinco) portões. 

Para atendimento aos clubes o estádio conta com 04 (quatro) vestiários, sendo 

02 (dois) principais e 02 (dois) reservas, além de vestiário para árbitros com divisão 

masculina e feminina e sala para coleta de material para exame antidoping. 

Conta também com 05 (cinco) salas destinadas a credenciamento, 

administração, equipamentos de apoio para materiais de campo (adubadora, 

aspersores, placas, etc.) 

Para atendimento aos meios de comunicação existem 09 (nove) cabines de rádio 

e TV, além de uma sala de imprensa e sala de apoio a repórteres fotográficos 

localizados junto ao auditório de entrevistas coletivas. 
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No bloco E temos uma lanchonete para atendimento ao público visitante, e, 

estão localizadas as Salas de delegacia com 03 (três) celas para detenção provisória, sala 

de audiência do JECRIM, salas para Promotores, Defensores Públicos e Juizado da 

Infância e Juventude. Existem ainda, diversas salas para atendimento do antigo corpo 

técnico da ADEMG, FMF, no entanto, está inoperante, pois o Bloco E está INTERDITADO. 

No Bloco B existe um alojamento composto por 10 (dez) quartos, 03 (três) salas 

de apoio, 01 (uma) cozinha, 01 (um) refeitório, 01 (uma) lavanderia e 02 (duas) 

instalações sanitárias. 

O estádio possui um estacionamento com capacidade para 600 (seiscentos) 

veículos para atendimento a veículos de imprensa, e pessoal de serviço público. 

O campo de jogo tem dimensões de 105x68 m, possui sistema de irrigação por 

aspersores escamoteáveis e colchão drenante. 

A área total edificada é de 3.144,00 m² distribuídos em 06 (seis) blocos, a saber: 

 

 Bloco A: Voltado para a Rua Oswaldo de Paula Franca, temos instaladas duas 

bilheterias, dois portões de acesso, dois bares, quatro banheiros e 

departamento médico. 

 Bloco B: Voltado para a Rua São Pedro, temos instalado o alojamento, conforme 

descrito acima. 

 Bloco C: Voltado para a Rua São Pedro, temos instalada uma bilheteria, dois 

portões de acesso, um bar e dois banheiros. 

 Bloco D: Voltado para a Rua São Pedro, temos instalados em três pavimentos os 

vestiários das equipes e da arbitragem, sala para exame antidoping, sala de 

imprensa, um bar, seis banheiros e dez cabines. 

 Bloco E: Voltado para a Rua São Pedro, temos instalados, um bar, quatro 

banheiros, salas para instalações do Jecrim, no entanto está INTEDITADO. 

 Bloco F: Voltando para a Rua São Pedro, temos instalados uma bilheteria e 

portões de acesso. 

 

2- CRITÉRIOS 

 

Este documento visa atender ao Decreto Federal nº 6.795, de 16 de março de 

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

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

vistorias de engenharia nos Estádios de Futebol. 
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3- VISTORIA ESTRUTURAL 

 

SETOR 01 

Quanto as patologias estruturais que haviam sido identificadas em vistoria 

anterior, em especial as trincas e rachaduras no Setor 01, foi observado que se tratam 

de trincas na alvenaria decorrentes de abatimento devido a drenagem insuficiente nos 

fundos do Setor 01, contudo, estas trincas não afetaram a estrutura de concreto 

armado, apenas a alvenaria de fechamento dos fundos do Setor 01 é que apresenta 

trincas, não afetando a estrutura da arquibancada, sendo que , estas trincas já foram 

reparadas e a alvenaria de fechamento encontra-se em perfeito estado, conforme foto 

abaixo: 

 
 

Sendo assim, o setores  A1, A2, A3, A4 e A5 encontram-se liberados para acesso 

do público. 

 

BLOCO D  

Originalmente o Bloco D foi concebido com uma junta de dilatação que separa 

quase que simetricamente os dois lados do mesmo bloco. 
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“Juntas de dilatação, também conhecidas como juntas de movimento são 

dispositivos criados para absorver a variação volumétrica dos materiais, e também 

usadas para mitigar os efeitos da vibração e movimentações inerentes à cada tipo 

de estrutura”  

 

Trata-se de um dispositivo usual em estruturas de concreto armado que foi, em 

laudos anteriores, erroneamente citado como uma patologia e foi solicitada a 

interdição do Bloco D. 

Conforme podemos visualizar na imagem abaixo, temos a linha aonde se 

encontra a junta de dilatação, dividindo os dois lados do bloco em A e B 

 
No pavimento superior, existe uma viga que une os dois lados do mesmo Bloco, 

essa viga foi projetada e executada de forma que ela funcione como elemento de 

ligação e transmissor dos movimentos dos dois lados, por isso essa viga encontra-se 

fissurada, mas não oferece risco de colapso, opinião esta que chegamos após exaustivos 

estudos estruturais do elemento. 

Devido ao fato da junta de dilatação ter sido concebida no balanço que une os 

dois lados, e com o uso constante da edificação, ocorreu abatimento normal da 

estrutura sem comprometimento a sua estabilidade e consequentemente e desgaste do 

material de preenchimento da junta, mas esta estrutura se encontra estabilizada, NÃO 

OFERECENDO RISCO AOS OCUPANTES DESTE BLOCO. 

Desta forma recomendamos manter DESINTERDITADO TOTALMENTE O BLOCO D. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dilata%C3%A7%C3%A3o_t%C3%A9rmica
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BLOCO E 

  Em referência ao Bloco E, o mesmo possui um problema de infiltração 

provavelmente proveniente da drenagem do campo, que provavelmente está com a 

canalização obstruída, ocorrem também deformações do piso abaixo da arquibancada, 

o que provoca visualmente deformações no piso e trincas nas paredes de alvenaria que 

foram construídas sobre um grande radier, contudo, as arquibancadas do Bloco E, não 

apresentam problemas estruturais, apenas na alvenaria de vedação, e um pequeno 

deslocamento no apoio da viga Gerber, sua setores A28 e A27, foi constatado. Diante 

do exposto, este laudo mantém INTERDITADO para o público, o BLOCO E, até que novo 

estudo seja realizado para liberação do mesmo. 

 

SISTEMA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO DO ESTÁDIO 

 

O sistema de vedação e revestimento e composto de chapisco, Vidros, Telas de 

aço, Fechamento em alvenaria, Revestimento em Cerâmica, e Pintura. 

O revestimento (externo do Estádio, paredes externas dos banheiros) apresenta 

algumas patologias, tais como fissuras e deslocamento do emboço/reboco e regiões 

pulverulentas (massa podre). 

A causa preponderante para o surgimento da pulverulência é a continuada de 

umidade de dentro para fora, tais como infiltrações em rejuntes de banheiros e 

infiltrações nos pisos cerâmicos além da ação do tempo. 

A partir do momento em que a pulverulência do reboco aflorou (perfurou) o 

revestimento impermeável (tinta antiga) surgindo pontos vulneráveis que permitiram a 

infiltração das águas de chuva agravando dessa forma a patologia pré-existente. 

O agravamento das demais patologias (trincas e fissuras) detectadas em pontos 

isolados da fachada do Estádio se deu pela falta de manutenção preventiva no que 

dizem respeito à impermeabilização (pintura) externa que sofreu deterioração da 

camada impermeável (perda de resina da tinta) por calcinação devido ao tempo 

excessivo de exposição às intempéries, bem como o provável excesso de finos na 

argamassa de reboco e dosagem inadequada de aglomerante (cimento) e plastificante 

(cal hidratada), não descartando também, causas como as de movimentação estrutural 

devido à dilatação térmica. 

Os Revestimentos e vedação necessitam de pequenas correções tais como 

remoção de manchas provocadas por bolor decorrente ao período chuvoso. Esta falha é 

considerada com o GRAU DE RISCO MÍNIMO. 
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SISTEMA DE ESQUADRIAS 

O guarda corpo e alambrados passaram recentemente por uma pintura, 

eliminando assim os pontos de corrosão que caracterizava risco aos usuários. 

Os outros sistemas de Esquadrias são compostos de janelas e portas de aço, 

janelas mistas de vidro e aço, se encontram em bom estado de conservação e varia por 

peças, a maioria está em bom estado de conservação e as demais foram pintadas. 

SISTEMA DE COBERTURAS 

Não foram verificados focos de corrosão em pontos isolados das telhas do 

Estádio, mesmo assim recomenda-se manutenção periódica das calhas e rufos 

conforme Norma Brasileira. 

 

SISTEMA DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Não foi observada nenhuma anomalia, aja visto que os vestiários das equipes e 

banheiros passam atualmente por manutenção e reformas. 

 

SISTEMA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

 

Em vista as condições das instalações elétricas, subestação principal; o ramal 

segue por tubulação subterrânea, para a única subestação rebaixadora, transformando-

a para a tensão de consumo 13.800/380/220 V, através de um transformador trifásico a 

seco de 500 KVA. 

A malha de terra é feita através de 12 hastes com afastamento entre elas de 2,4 

m, interligadas por condutor de cobre nu de 50 mm² e com resistência ôhmica medida 

no de 16/03/2019, foi 1,45. 

São conectadas ä esta malha todas as partes metálicas do interior da 

subestação, bem como o condutor neutro proveniente da rede da CEMIG, e também o 

condutor neutro da saída do transformador. 

Os quadros da rede interna em baixa tensão foram executados de acordo com a 

norma NBR 5410 da ABNT para proteção contrachoques elétricos, efeitos térmicos, 

riscos de incêndio e explosão em relação aos materiais e componentes de ligações, tais 

como dispositivos de proteção, seccionamento e comando, estando tudo devidamente 

identificado através de placas e etiquetas. 

Os circuitos em baixa tensão em função do tempo e do uso precisam receber 

manutenções tais como, colocar tampas cegas, tampas de tomada 2P+T em conduletes, 
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e embutir e isolar as fiações expostas. Rever os aterramentos nos circuitos dos 

chuveiros, pois as torneiras dos membros encontram-se com material isolante em seus 

entornos. 

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas tem seus captores 

instalados nas 04 (quatro) torres de iluminação do estádio, por serem os pontos mais 

altos e fazem assim a proteção geral do mesmo. 

Todas as descidas e interligações são feitas por uma malha de cabo de cobre nu de 

50mm ². A malha de aterramento contorna todo o estádio fechando no bloco F. 

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) foi executado 

independente para cada bloco A, C, D e as torres de iluminação do gramado. 

Os blocos E e F, por serem edificados abaixo da arquibancada são protegidos 

apenas pela passagem de um cabo sem captores, fechando a malha do Bloco F. 

 

Conclusão das Condições das Instalações Elétricas 

 

  - As instalações elétricas e SPDA apresentam condições satisfatórias de 

segurança, os reparos das inconformidades no laudo anterior foram executados para 

atender as exigências das NBR-5410 e NBR-5419 da ABNT e demais normas 

complementares; se forem contempladas todas as exigências contidas nas 

especificações acima, pois: 

 

a) o SPDA está conforme o projeto; 

b) todos os componentes do SPDA estão em bom estado, as conexões e fixações estão 

firmes e livres de corrosão; 

c) o valor da resistência de aterramento seja compatível com o arranjo e com as 

dimensões do subsistema de aterramento, e com a resistividade do solo. Excetuam-se 

desta exigência os sistemas que usam as fundações como eletrodo de aterramento; 

d) todas as construções acrescentadas à estrutura posteriormente à instalação original 

estão integradas no volume a proteger, mediante ligação ao SPDA ou ampliação deste; 

e) a resistência pode também ser calculada a partir da estratificação do solo e com uso 

de um programa adequado. Neste caso fica dispensada a medição da resistência de 

aterramento. 

Inspeções completas conforme normas devem ser efetuadas periodicamente, 

em intervalos de dois anos, para estruturas destinadas a grandes concentrações 

públicas (por exemplo: hospitais, escolas, teatros, cinemas, estádios de esporte, centros 

comerciais e pavilhões), indústrias contendo áreas com risco de explosão, conforme a 

NBR 9518, e depósitos de material inflamável; 
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Conclusões e responsabilidade técnica sobre as instalações elétricas ficam a 

cargo do Engenheiro Eletricista Túlio Coelho Bastos - CREA nº 212549/D, que também é 

signatário deste laudo, aprovando as mesmas, conforme ART nº MG20210561847. 

SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 

O Estádio Joaquim Henrique Nogueira possui AVCB – Auto de Vistoria do Corpo 

de Bombeiros, dentro da sua validade, encontra-se atualmente migrado para o INFOSIP 

com o nº 2020025533. A edificação possui medidas de segurança contra incêndios e 

pânico conforme Instruções Técnicas do CBMMG – Corpo de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais, e passaram por recente vistoria, corrigindo pequenas avarias, como 

placas de sinalização para as rotas de fuga, sistemas de iluminação de emergência e 

recarga dos extintores que se encontravam com a validade vencida. 

 

EXTINTORES 

As instalação e quantidades estão em conforme o Projeto de Proteção e 

Combate a Incêndio e Pânico, aprovado no Corpo de Bombeiros com sua 

manutenção dentro da validade bem com seus testes hidrostáticos. 

HIDRANTES 

As caixas de hidrantes estão em bom estado de conservação e com chave de 

Storz e esguicho, com as mangueiras aduchadas e devidamente sinalizadas. 

As mangueiras estão com o teste hidrostático dentro da validade. 

O funcionamento do conjunto moto bomba para pressurização da rede de 

hidrantes está em perfeito funcionamento. 

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

As rotas de saída atendem o PSCIP aprovado, nº 2020025533 e estão de 

acordo com a IT 08 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

As iluminações de emergência do estádio substituídas por novas e estão em 

perfeito estado de funcionamento. 

EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS EM GERAL:  

O estádio possui gerador próprio de 460 KVA para o caso de interrupção de 

fornecimento de energia por parte da concessionaria CEMIG. Deve ser acionado 
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mensalmente e na véspera de grandes eventos para checagem de nível de combustível 

e carga de baterias. A carcaça do gerador está devidamente aterrada e ligada à malha 

de aterramento da subestação. 

O transformador auxiliar, instalado no interior da subestação está com a carcaça 

devidamente aterrada. 

O estádio conta também com elevador panorâmico para portador de 

necessidades especiais que dá acesso a sala de imprensa e as cabines no Bloco D, 

contudo este elevador não está funcionando devido à falta de manutenção. 

 

VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE 

 

O estádio apresenta condição para utilização com segurança e autonomia, total 

ou assistida, por pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida. 

O acesso ao primeiro piso do bloco D é rampado e aos demais pavimentos é 

feito através de escada e elevador, apesar de possibilitar a movimentação por pessoas 

em cadeira de rodas pelo bloco, os banheiros públicos individual e coletivo não são 

acessíveis, apenas os banheiros externos distribuídos pela arena. 

O acesso à área das cadeiras cativas é feito através de rampa e contempla a área 

reservada para cadeirante. 

Os portões de entrada dos torcedores são acessíveis e possibilitam a 

movimentação livre de obstáculos até as áreas reservadas para cadeirantes, aos acessos 

dos banheiros adaptados e aos bares. 

As áreas reservadas para cadeirantes estão bem distribuídas pelo estádio, sendo 

de fácil acesso, sinalizados e com boa visibilidade. 

A entrada do bloco F, portão 05, também é rampado, com área reservada para 

cadeirantes. 

As rampas foram executadas de acordo com as normas vigentes, com uso de 

guarda-corpos e corrimão, mas não foram instalados pisos táteis direcionais e de alerta. 

 

Análise do público e restrições / memória de cálculo  

 

Os espaços onde foram identificadas patologias na estrutura do estádio, que 

possam causar riscos à utilização estão interditados conforme orientação desse laudo, a 

saber: 

Setores interditados: 

 

 BLOCO E: subsetores A27 e A28 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - PÚBLICO ARENA DO JACARÉ 2022 

SETOR  PÚBLICO  INTERDITADO  
MOTIVO DA 
INTERDIÇÃO  

SETOR 
INTERDITADO 

PÚBLICO 
LIBERADO  

1 5612 NÃO NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA  5.612 

2 8503 NÃO NÃO SE APLICA  NÃO SE APLICA  8.503 

3 3552 NÃO NÃO SE APLICA  NÃO SE APLICA  3.552 

BLOCO B 838 NÃO NÃO SE APLICA  NÃO SE APLICA  838 

BLOCO D 821 NÃO NÃO SE APLICA  NÃO SE APLICA  773 

BLOCO E  748 
SIM - INTERDIÇÃO 

TOTAL 
ESTRUTURAL TOTAL 0 

PÚBLICO TOTAL 20.074 - - - - 

SETORES 
INTERDITADOS 

PÚBLICO  
PÚBLICO TOTAL DO ESTÁDIO DESCONTANDO AS ÁREAS 

INTERDITADAS 
BLOCO E  748 

PÚBLICO LIBERADO 19.326 TOTAL 
INTERDITADO 748 

 

Fica reduzida a capacidade de público do estádio Joaquim Henrique Nogueira 

“Arena do Jacaré” para 19.278 (dezenove mil, duzentos e setenta e oito) espectadores. 

 

O Estádio deverá seguir e ser utilizado dentro das especificações de capacidade 

estabelecidas pelo AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – AVCB, 

válido nº PRJ20200255332, DESDE QUE COM A LIMITAÇÃO DE PÚBLICO CONSTANTE 

NESTE DOCUMENTO, conforme Decreto 6795/09 e Portaria 290 do Ministério dos 

Esportes. 

Insta salientar que, futuras alterações na limitação de público devido a COVID 19 

ficam automaticamente alteradas a porcentagem de público conforme previsto na Lei. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 
FOTO 01 – VISTA DO GRAMADO 

 
FOTO 02 – VISTA DO GRAMADO 
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FOTO 03 – VESTIÁRIO 
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FOTO 04 – HALL PRINCIPAL 

  
FOTO 05 – LAVATÓRIO ENTRADA PRINCIPAL 
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FOTO 06 – VESTIÁRIO 

 

 
FOTO 07 – FACHADA HALL PRINCIPAL 
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FOTO 08 – VESTIÁRIO 

 

 
FOTO 09 – VESTIÁRIO 
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FOTO 10 – CIRCULAÇÃO 

 

 

FOTO 11 – ACESSO AO GRAMADO 
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FOTO 12 – ACESSO AO GRAMADO 

 
FOTO 13 – ACESSO AO GRAMADO 
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FOTO 14 – VISTA DAS CABINES RÁDIO E TV 

 
FOTO 15 – VESTIÁRIO 
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FOTO 16 – VISTA CABINES 

 

FOTO 17 – REFEITÓRIO 
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FOTO 18 – COZINHA DO REFEITÓRIO 

 

 

FOTO 18 – QUARTO DE DESCANSO 
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Parecer quanto: 

Engenharia civil 

Condições de funcionamento do estádio: 

(    )  Aprovado      

( X )  Aprovado com Restrição 

(    )  Reprovado 

 

 

Engenharia elétrica 

Condições de funcionamento do estádio: 

( X )  Aprovado 

(    )  Aprovado com Restrição 

(    )  Reprovado 

Observações e Considerações Finais 

As instalações estão em perfeito estado e não apresenta nenhum risco ao público. 

Acessibilidade 

Condições de funcionamento do estádio: 

( X )  Aprovado 

(    )  Aprovado com Restrição 

(    )  Reprovado 

 

Conforto 

Condições de funcionamento do estádio: 

( X )  Aprovado 

(    )  Aprovado com Restrição 

(    )  Reprovado 

 

Observações e Considerações Finais 

 

O Estádio Joaquim Henrique Nogueira – Arena do Jacaré possui amplo 

estacionamento, dando condições de ônibus estacionarem próximo aos vestiários sem 

nenhum tipo de acesso com torcedores, o mesmo é aplicado para a equipe de 

arbitragem e autoridades da Federação Mineira de Futebol, Confederação Brasileira de 

Futebol, entre outros, além da existência de planos e ações que são executados em 

cada dia de evento, em conjunto com órgãos públicos. 

 

Data de emissão do Laudo: 13 de janeiro de 2023. 

Prazo de validade do Laudo: 13 de janeiro de 2024. 
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Este Laudo substitui o anterior 

 

1- ENCERRAMENTO 

Consta o presente Laudo Técnico em 29 folhas numeradas e rubricadas. 

Sete Lagoas/MG, 13 de janeiro de 2023. 
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ANEXOS 
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Sete Lagoas     13          Janeiro                 2023
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