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1. Introdução
1.1. Objetivo da elaboração das orientações

2. Orientação básica dos principais itens
a serem contemplados nos Laudos de Engenharia

2.1. Identificação do laudo

2.2. Identificação do estádio

A Confederação Brasileira de Futebol, em virtude dos laudos com informações insufi-
cientes ou apresentadas de forma equivocada e objetivando orientar os responsáveis por 
estádios de futebol, tomou a iniciativa de publicar as Orientações Básicas para Elaboração 
de Laudo de Engenharia.

O presente trabalho tem por objetivo, padronizar os principais pontos a serem abordados 
na elaboração do laudo de engenharia, sem prejuízo da obrigatoriedade de o vistoriador 
cumprir todas as determinações contidas no Decreto 6.795/2009.

A seguir apresentaremos orientações básicas para o preenchimento de itens considerados 
fundamentais e que tem apresentado maior incidência de não conformidades nos Laudos de 
Engenharia.

Todos os laudos deverão ser numerados, informando a versão, seguido do ano de emissão.

Por ex: 01/2017, 02/2017, etc.

Cada versão, deverá corresponder a uma edição do laudo, laudo inicial, revisão ou novo laudo 
emitido após a adequação das não conformidades terem sido resolvidas.

Em todos os laudos deverá constar a identificação do estádio conforme especificações conti-
das no Decreto 6.795/2009.

A seguir reproduzimos as especificações constantes na Decreto:
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Identificação do estádio

Identificação do solicitante

Data e hora da vistoria

Nome do estádio:

Apelido do estádio:

Endereço completo do estádio:

Cidade:

Telefone:

E-mail:

Proprietário:

Responsável pela manutenção do estádio:

Nome:

Nome:

Qualificação profissional:

Telefone:

E-mail:

Clubes responsáveis pelo uso (se houverem):

Fax:

Telefone:

E-mail:

Fax:

Telefone:

E-mail:

Data: Hora:

Fax:

Fax:

Estado: CEP:
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2.3. Características gerais do estádio

Em todos os laudos deverá constar as características do estádio conforme especificações con-
tidas no Decreto 6.795/2009.

O laudo deverá especificar de forma clara a tipologia construtiva, os sistemas construtivos, 
divisões e nomes dos setores, suas capacidades informadas, eventuais reformas e suas datas 
dentre outros dados relevantes à caracterização do objeto da vistoria, com base, inclusive, na 
análise da documentação apresentada para o inspetor.

O quadro de capacidade de público de cada um dos setores, deverá ser apresentado com base 
nos seguintes critérios:

Caso o estádio possua assentos individualizados o calculo da capacidade deverá ser efeti-
vada através da contagem dos assentos;

Caso o estádio ou algum dos setores não possua assentos individualizados o calculo da 
capacidade deverá ser efetivada através da medição dos espaços destinados aos torcedores 
sentar, considerado 50 cm por lugar. Não poderá ser considerado em hipótese alguma os 
espaços destinados a circulação (corredores e principalmente escadas).

O quadro deverá ser apresentado da seguinte forma:

2.4. Croqui do estádio

Neste item deverá ser apresentado um croqui do estádio apresentando no mínimo, portões, 
setores (identificando setor visitante), bilheterias, postos de saúde e local das ambulâncias.

2.5. Metodologia

Em todos os laudos deverá constar metodologia utilizada para elaboração do laudo, conforme 
especificações contidas no Decreto 6.795/2009.

A seguir reproduzimos as especificações constantes na Decreto:

Observação: Caso haja um ou mais setores interditados, o vistoriador deverá informar o setor, 
o tipo de limitação do setor (total ou parcial) e o motivo.

Neste item deverá ser informado se todos os lugares destinados ao público estão numerados 
conforme determinação do Estatuto do Torcedor.

A 00000

00000

00000

00000

B

C

Capacidade Total

Setor Capacidade
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Este documento segue a orientação geral dos trabalhos anteriores elaborados pelo Sistema 
CONFEA/CREA, visando atender ao Decreto Federal no 6.795, de 16 de março de 2009 que regu-
lamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor, Lei no 10.671, de 15 de março de 2005, onde um dos 
objetivos principais é estabelecimento do rito que padroniza as vistorias de engenharia nos 
Estádios de Futebol.

Este documento considera, conceitualmente, que a Vistoria de Engenharia é baseada na 
Inspeção Predial, definida na Norma de Inspeção Predial do IBAPE/SP – (Instituto Brasileiro de 
Avaliações e Pericias de Engenharia de São Paulo) e na Norma de Inspeção Predial Nacional do 
IBAPE Nacional, segundo a qual tal Vistoria de Engenharia “É a análise isolada ou combinada das 
condições técnicas, de uso e de manutenção da edificação”.

A definição citada complementa o disposto na ABNT NBR 5674, onde a inspeção é “avaliação 
do estado da edificação e de suas partes constituintes, realizadas para orientar as atividades de 
manutenção”.

Os critérios utilizados para elaboração dos Laudos de Vistoria de Engenharia, Acessibilidade 
baseiam-se naqueles que dão origem aos Laudos de Inspeção Predial, os quais se caracterizam 
pela análise do risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio, diante das 
condições técnicas, de uso, operação e manutenção da edificação, bem como da natureza da 
exposição ambiental, conforme as normas técnicas.

Os critérios adotados para a elaboração do Laudo de Acessibilidade fundamentamse no direito 
de cidadania assegurado a todas as pessoas, conforme assegura a Constituição Brasileira e a 
Declaração de Direitos Humanos da ONU, incluindo aquelas que apresentam, de modo perma-
nente ou temporário, qualquer tipo de limitação física ou mental, diante das condições específicas 
previstas em norma para atender às diferentes necessidades.

Os critérios adotados para a elaboração do Laudo de Conforto baseiam-se nas condições míni-
mas de conforto dos usuários das edificações, considerando-se neste grupo, além dos torcedores, 
os profissionais ligados ao evento esportivo.

As não conformidades observadas durante o processo de vistoria ensejam análise e avaliação 
de falhas e anomalias, classificação dessas deficiências quanto ao grau de risco e indicações de 
orientações técnicas para cada problema verificado.

A análise do risco consiste na classificação das anomalias e falhas identificadas nos diversos 
componentes de uma edificação, quanto a seu grau de risco, relacionado com fatores de con-
servação, depreciação, saúde, segurança, funcionalidade, comprometimento da vida útil e perda 
de desempenho.

A classificação das falhas e anomalias quanto ao grau de risco deve atender as definições e 
níveis de classificação, dispostos nas referidas normas de inspeção predial citadas, adaptadas 
segundo a ótica do Sistema CONFEA/CREA que redefine e reescreve tais riscos como:

“CRÍTICO

Impacto irrecuperável, relativo ao risco contra a saúde, segurança do usuário e do meio 
ambiente, bem como perda excessiva de desempenho, recomendando intervenção imediata.

MÉDIO

Impacto parcialmente recuperável, relativo ao risco quanto à perda parcial de funcionalidade e 
desempenho, recomendando programação e intervenção a curto prazo.

MÍNIMO

Impacto recuperável, relativo a pequenos prejuízos, sem incidência ou a probabilidade de ocor-
rência dos riscos acima expostos, recomendando programação e intervenção a médio prazo."
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2.6. Análise da documentação

Em todos os laudos deverá constar a análise da documentação, para elaboração do laudo, con-
forme especificações contidas no Decreto 6.795/2009.

O vistoriador/inspetor predial deve analisar condições de desempenho potencial ou perda de 
desempenho ao longo do tempo e, quando possível, descrever evolução provável dos sintomas e 
indicar possíveis desdobramentos (consequências) a curto e médio prazo, em caso de não inter-
venção.

As orientações técnicas para os reparos ou estudos mais específicos das anomalias e falhas 
constatadas devem ser ordenadas e formuladas em função da criticidade do evento ou fato verifi-
cado. As orientações técnicas devem ser apresentadas por ordem de prioridade.

Os presentes critérios e metodologias privilegiam todas as recomendações dos trabalhados 
elaborados pelo Sistema CONFEA/CREA relativos ao assunto.

DOCUMENTO APRESENTADO DENTRO DA
VALIDADE

CARÁTER DA
DOCUMENTAÇÃO

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

RESTRITIVO

RESTRITIVO

RESTRITIVO

RESTRITIVO

RESTRITIVO

RESTRITIVO

RESTRITIVO

AUXILIAR

AUXILIAR

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

Projeto de prevenção e combate a 
incêndio e pânico

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

PPRA (programa de prevenção de
riscos ambientais)

AVS (atestado de vistoria de
segurança) Último laudo do estádio

Manual de uso, operação e
manutenção do estádio.

Atestados relativos à NR-10

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

Alvará de funcionamento

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO
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No item “Considerações Relevantes sobre os documentos” o vistoriador deverá deixar explícito 
se os documentos apresentados foram suficientes para a elaboração do laudo ou, caso contrário, 
especificar os documentos faltantes e as consequências de sua falta.

RESTRITIVO

RESTRITIVO

RESTRITIVO

RESTRITIVO

RESTRITIVO

RESTRITIVO

RESTRITIVO

RESTRITIVO

RESTRITIVO

RESTRITIVO

RESTRITIVO

AUXILIAR

AUXILIAR

Laudo de manutenção das
subestações

Relatório de ensaios e exames em
transformadores

Relatório de manutenção de
geradores, caso haja geradores.

Projeto de SPDA.

Plano de manutenção do estádio

Relatório de inspeção ôhmica, de
continuidade elétrica e Relatório de
inspeção de para-raios.

Projetos de instalações elétricas e
diagramas unifilares.

Contas de energia elétrica

Contas de fornecimento de água

Certificado de teste de estanquei-
dade do sistema de gás.

Relatórios de ensaios preditivos, tais 
como: termografia, vibrações mecâni-
cas, etc. (restritivo para aqueles estádios 
com capacidade de público igual ou 
acima de 40000 lugares).

Laudo de estabilidade estrutural (para 
estádios com histórico de mudanças 
das características estruturais ou de 
carregamento, e para aqueles com 
capacidade autorizada igual o superior a 
40.000 espectadores).

Relatórios dos Acompanhamentos das 
Manutenções dos Sistemas Específicos, 
tais como: ar condicionado (PMOC), 
motores, antenas, bombas, CFTV, etc.

Projeto estrutural

AUXILIAR
(RESTRITIVO)

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

DOCUMENTO APRESENTADO DENTRO DA
VALIDADE

CARÁTER DA
DOCUMENTAÇÃO
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Em todos os laudos deverá constar no desenvolvimento do laudo, as especificações contidas 
no Decreto 6.795/2009. Item 6.2 do ANEXO II da Portaria 290.

A descrição poderá ser feita por sistema ou por setor do estádio, a critério do vistoriador.

O essencial é que sejam abordados todos os sistemas de todos os setores, descrevendo-se sua 
natureza, seu desempenho (se satisfatório ou não) e as anomalias encontradas conforme item 7 
(ANEXO II da Portaria 290).

Deverão ser analisados os seguintes sistemas:

Sistema Estrutural;

Sistema de Impermeabilização;

Sistema de Vedações e Revestimentos;

Sistema de Esquadrias;

Sistema de Coberturas;

Sistema de instalações hidros sanitárias prediais;

Sistema de Instalações Elétricas Prediais e SPDA;

Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico;

Equipamentos e Máquinas em Geral;

Acessibilidade;

Conforto.

2.7. Desenvolvimento do laudo

2.8. Não conformidades e conclusão do laudo

As conclusões devem ser preenchidas da seguinte forma:

Se não forem encontradas falhas ou anomalias o laudo deverá apresentar a seguinte conclusão: 
“Foram inspecionados os sistemas Estrutural, Impermeabilização, Vedação e Revestimentos, 
Esquadrias, Coberturas, Instalações hidros sanitárias Prediais, Instalações Elétricas prediais e 
SPDA, Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, Máquinas em geral, Acessibilidade e Conforto, 
com base no disposto no Decreto 6.795/2009, Anexo II, não tendo sido encontradas falhas ou 
anomalias estando o estádio aprovado sem restrições”

Caso tenham sido encontradas falhas ou anomalias, o laudo deverá apresentar a seguinte con-
clusão: “Foram inspecionados os sistemas Estrutural, Impermeabilização, Vedação e Revestimen-
tos, Esquadrias, Coberturas, Instalações hidros sanitárias Prediais, Instalações Elétricas prediais e 
SPDA, Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, Máquinas em geral, Acessibilidade e Conforto, 
com base no disposto no Decreto 6.795/2009, Anexo II, tendo sido encontradas as anomalias 
descritas na tabela a seguir:
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SISTEMA ESTRUTURAL

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

SISTEMA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO

SISTEMA DE ESQUADRIAS

Setor:

Setor:

Elemento:

Elemento:

Não conformidade:

Não conformidade:

Grau de risco:

Grau de risco:

Providências:

Providências:

Prazo:

Prazo:

Fotografia(s):

Fotografia(s):

Setor:
Elemento:
Não conformidade:
Grau de risco:
Providências:
Prazo:
Fotografia(s):

Setor:
Elemento:
Não conformidade:
Grau de risco:
Providências:
Prazo:
Fotografia(s):
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SISTEMA DE COBERTURAS

SISTEMA DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREDIAIS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Setor:

Setor:

Elemento:

Elemento:

Não conformidade:

Não conformidade:

Grau de risco:

Grau de risco:

Providências:

Providências:

Prazo:

Prazo:

Fotografia(s):

Fotografia(s):

Setor:
Elemento:
Não conformidade:
Grau de risco:
Providências:
Prazo:
Fotografia(s):

Setor:
Elemento:
Não conformidade:
Grau de risco:
Providências:
Prazo:
Fotografia(s):
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SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL

ACESSIBILIDADE

CONFORTO

Setor:

Setor:

Elemento:

Elemento:

Não conformidade:

Não conformidade:

Grau de risco:

Grau de risco:

Providências:

Providências:

Prazo:

Prazo:

Fotografia(s):

Fotografia(s):

Setor:
Elemento:
Não conformidade:
Grau de risco:
Providências:
Prazo:
Fotografia(s):

Setor:
Elemento:
Não conformidade:
Grau de risco:
Providências:
Prazo:
Fotografia(s):
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Obs.: Os prazos deverão ser fixados em dias (deverá ser especificado se a data de inicio 
de contagem do prazo será pela data da vistoria ou pela data de emissão do laudo) e deverá 
ser especificado expressamente se o estádio poderá ou não ser utilizado antes e durante o 
reparo, caso a utilização seja permitida, deverá ser apontado se a utilização poderá ser plena 
ou se haverá alguma restrição, como por exemplo de capacidade.

Conclusões do Laudo de Vistoria de Engenharia.

Observações e Considerações Finais

Condições de funcionamento do estádio:

Aprovado

Aprovado com Restrição

Reprovado

Quanto à manutenção:

Quanto à operação:

2.9. Parecer final

Em todos os laudos deverá constar o parecer final, para elaboração do laudo, conforme especi-
ficações contidas no Decreto 6.795/2009.

6.1 Engenharia civil
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Observações e Considerações Finais

Condições de funcionamento do estádio:

Aprovado

Aprovado com Restrição

Reprovado

6.2 Engenharia elétrica

Observações e Considerações Finais

Condições de funcionamento do estádio:

Aprovado

Aprovado com Restrição

Reprovado

6.3 Acessibilidade
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Observações e Considerações Finais

Responsáveis técnicos

Assinatura:

Condições de funcionamento do estádio:

Aprovado

Aprovado com Restrição

Reprovado

6.4 Conforto

Data de emissão do laudo:

Prazo de validade do laudo:

Sistema(s) inspecionado(s):
Nome do Profissional:
Modalidade/Especialidade:
Órgão de classe:
Nº de inscrição no órgão competente:

Assinatura:

Sistema(s) inspecionado(s):
Nome do Profissional:
Modalidade/Especialidade:
Órgão de classe:
Nº de inscrição no órgão competente:
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2.10. Preenchimento da ART ou RTT

No item 5 “Observações” cada profissional deverá fazer constar em sua ART ou RRT os siste-
mas por ele inspecionados, cuja totalidade deverá abranger todos eles. Deverá constar: Elabo-
ração de laudo técnico de verificação dos sistemas Estrutural, de Impermeabilização, Vedação e 
Revestimentos, Coberturas, Esquadrias, Instalações hidros sanitárias Prediais, Instalações Elétri-
cas Prediais e SPDA, Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, Equipamentos e Máquinas em 
geral, Acessibilidade e Conforto – Decreto Federal n. 6795/2009.

2.11. Apresentação de Laudos Complementares

Caso o laudo inicial seja recusado em virtude de alguma inconformidade, deverá ser apresenta-
do novo laudo, com numeração subsequente a do primeiro. 

Se no laudo for indicada a necessidade de execução de serviços para adequação, reparação, 
manutenção ou qualquer outro motivo, 10 (dez) dias uteis antes do final de cada prazo deverá ser 
apresentado laudo complementar, com numeração subsequente a do ultimo laudo, informando se 
as adequações ou obras indicadas no laudo anterior foram executas. Deverá ainda o laudo com-
plementar informar se existem ainda serviços pendentes a serem executados a situação atual do 
estádio:

Aprovado;

Aprovado com restrição; ou

Reprovado.

Obs.: Caso as adequações não tenham sido executadas no prazo, deverá o responsável pela 
execução do laudo indicar se poderá ser concedido novo prazo e se isso implicará de alguma 
forma na utilização do estádio.

Para o preenchimento, deverá ser considerado o seguinte:

APROVADO: Caso não tenha sido encontrada nenhuma falha ou anomalia durante a inspeção 
do estádio. Deverá constar em “Observações e Considerações Finais” o seguinte:

O estádio foi inspecionado com base na Portaria 290 de 27/10/2015 e Decreto 6.7925/2009 
Anexos I, II, III e IV e não foram encontradas falhas ou anomalias referentes a este item.

APROVADO COM RESTRIÇÃO: Caso tenha sido encontrada ao menos uma falha ou anomalia 
durante a inspeção que não implique na interdição total do estádio. Deverá constar em “Ob-
servações e Considerações Finais” o seguinte:

O estádio foi inspecionado com base na Portaria 290 de 27/10/2015 e Decreto 6.7925/2009 
Anexos I, II, III e IV e foram encontradas as falhas ou anomalias referentes a este item descritas no 
item 6. CONCLUSÃO DO LAUDO. Caso haja interdição parcial do estádio o local ou a instalação 
deverá estar especificada neste item.

REPROVADO: Caso tenham sido encontradas falhas ou anomalias durante a inspeção que 
impliquem na interdição total do estádio, deverá constar em “Observações e Considerações 
Finais” o seguinte:

O estádio foi inspecionado com base na Portaria 290 de 27/10/2015 e Decreto 6.7925/2009 
Anexos I, II, III e IV e foram encontradas as falhas ou anomalias referentes a este item descritas no 
item 6. CONCLUSÃO DO LAUDO que impedem a utilização do estádio ate a sua reparação.
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