
                                                                              www.projectoconsultoria.com  

____________________________________________________________________________________________________________Av. 
Historiador Rubens de Mendonça, 1756, Ed. SB Tower, Sala 2706. Cuiabá-MT 
projecto.engenharia@terra.com.br                                            Fone: 65 3023-8778 Página 1 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE VISTORIA DE OBRA 

Escola SESC - Poconé - MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores:  

  Engenheiro Civil Alberto Rodrigues Dalmaso, Esp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuiabá - MT 

Junho/2021 

mailto:projecto.engenharia@terra.com.br


                                                              www.projectoconsultoria.com 

____________________________________________________________________________________________________________
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1756, Ed. SB Tower, Sala 2706. Cuiabá-MT 
projecto.engenharia@terra.com.br                                            Fone: 65 3023-8778 Página 2 de 13 

Relatório Número Data da primeira versão Versão Número Data desta versão 

05221-001_v01 19 de junho de 2021 01 19/06/2021 

Assunto: Relatório de vistoria das estruturas de aço da Escola SESC em Poconé - MT 

Cliente: SESC Pantanal 

Título do Relatório Relatório de Vistoria de obra 

Escola Sesc – Poconé - MT 

Autores do relatório Eng. Civil Alberto Rodrigues Dalmaso, Esp. 

Número de páginas 13 

 

RESUMO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a vistoria constatou-se que as estruturas principais se encontram bem preservadas, porém com patologias 

localizadas de pintura. As armaduras para concreto armado referentes às fundações não concretadas que se 

encontram no canteiro montadas, apresentam-se com bom estado de conservação. Não há indícios de corrosão. 
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RELATÓRIO DE VISTORIA DA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA OBRA 

DA ESCOLA SESC PANTANAL - POCONÉ - MT 

1. Introdução 

Este relatório trata da vistoria realizada na obra paralisada da escola Sesc Pantanal, localizada no município de Poconé 

– MT. O objetivo do relatório e verificar as condições das estruturas de aço e armaduras não concretadas das 

fundações dos módulos constituintes da escola. 

 

O modulo básico da escola é formado por uma estrutura de aço constituindo a grelha de suporte para o piso e a 

cobertura em arco. O piso será de placas “Wall”, montadas sobre a grelha de aço. As telhas serão do tipo ondulada em 

aço zincado. Na figura 1 apresenta-se o esquema da grelha de apoio do piso e na figura 2 a seção transversal da 

estrutura. 

 

Figura 1 - Grelha de aço para apoio dos painéis "Wall". 
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Figura 2 - Seção transversal 

 

 Diligência 

A vistoria foi realizada no dia 25 de junho de 2021 no período da manhã. 

2. Orientação dos trabalhos 

Os procedimentos técnicos da vistoria foram: 

1. exame minucioso dos componentes das estruturas; 

2. execução de tomadas fotográficas gerais e de detalhes; 

3. interpretação dos dados técnicos levantados nas diligências; 

4. redação final e montagem do relatório. 
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3. Resultados da vistoria 

3.1. Introdução 

O objetivo da vistoria foi de verificar as condições em que se encontram as estruturas de aço montadas e as armaduras 

para concreto armado que se encontram armadas, porém não concretadas, no canteiro de obras. Na figura 3 

apresenta-se uma vista panorâmica das estruturas dos módulos e na figura 4 a foto das armaduras para concreto 

armado estocadas no canteiro. 

 

 

Figura 3 - Vista panorâmica de dois módulos de estrutura. 

 

 

 

Figura 4 - Armaduras para concreto armado montadas e armazenadas no canteiro. 
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3.2. Estruturas principais dos módulos 

As estruturas principais dos módulos da edificação se apresentam em bom estado de conservação, não há patologias 

graves. Porém detectou-se patologias decorrentes do processo de pintura das estruturas na fabricação e agravadas 

pela exposição às intempéries. 

 

Essas patologias consistem em falhas de pintura, ou por camadas insuficientes de tinta que propiciaram a formação de 

pequenas zonas de oxidação, ou por descascamento da pintura por problemas decorrentes da tinta e seu processo de 

aplicação. Nas figuras 5 e 6 apresentam-se as patologias decorrentes dos processos de oxidação e nas figuras de 7 a 

13 as patologias de descascamento da pintura. 

 

 

Figura 5 - Início de oxidação no perfil. Exemplo 1. 

 

 

Figura 6 - Início de oxidação no perfil. Exemplo 2. 
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Figura 7 - Destacamento da película de pintura do perfil de aço. Exemplo 1. 

 

 

Figura 8 - Destacamento da película de pintura do perfil de aço. Exemplo 2. 

 

 

Figura 9 - Destacamento da película de pintura do perfil de aço. Exemplo 3. 
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Figura 10 - Destacamento da película de pintura do perfil de aço. Exemplo 4. 

 

 

Figura 11 - Perfil com o início do processo de destacamento da película de pintura. 

 

 

Figura 12 - Destacamento da película de pintura do perfil de aço. Exemplo 5. 
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Figura 13 - Pintura em processo de descamação. 

 

Essa patologia pode ser causada por diferentes fatores, dentre eles: 

a) Uso de tinta de baixa qualidade, que oferece pouca adesão e flexibilidade. 

b) Diluição exagerada da tinta. 

c) Inadequada preparação da superfície dos perfis antes da aplicação da tinta. 

 

Com a vistoria percebeu-se que essa patologia está presente em quase todos os módulos, acometendo um percentual 

de 10 a 15% dos perfis. 

 

3.3. Armaduras para concreto armado montadas 

No canteiro encontram-se estocadas as armaduras dos blocos de fundação e pilares da área externa do complexo. As 

armaduras foram montadas, porém em função da paralisação da obra, não foram concretadas. Estas encontram-se 

com um leve grau de oxidação, porém não percebeu-se corrosão acentuada. Nas fotos 14 e 15 apresentam-se essas 

armaduras e seus pormenores. 
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Figura 14 - Armadura montada. 

 

 

Figura 15 - Pormenor da barra da armdura. 

 

Na figura 15 pode-se perceber que as barras apresentam uma leve oxidação, porém as nervuras encontram-se 

integras. Esse nível de oxidação demanda somente uma limpeza das barras antes da concretagem, o que pode ser 

realizada por processo de hidrojateamento. 

 

As boas condições das barras para concreto armado podem ser explicadas pela composição do aço CA-50 

especificado, este possui como característica uma boa resistência aos processos de oxidação normalmente envolvidos 

nos procedimentos de construção. Porém recomenda-se o uso das armaduras num breve período, para que o nível da 

oxidação não progrida para corrosões acentuadas. 
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4. Conclusões 

Com a vistoria percebeu-se que as estruturas se encontram em bom estado de conservação geral. Faz-se somente a 

ressalva à patologia decorrente dos processos de pintura utilizados, conforme relatado no item 3.2. As armaduras para 

concreto armado também se encontram em bom estado de conservação, com grau leve de oxidação, demandando 

somente uma limpeza por hidrojateamento para a posterior utilização. 

 

 

 

5. Termo de Encerramento 

 Nada mais havendo a ser esclarecido, dá-se por encerrado este relatório técnico, composto de 13 folhas enumeradas 

automaticamente, impressas de um só lado. 

 

 

 

 

 

Cuiabá, 19 de junho de 2020. 
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