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MEMORIAL DESCRITIVO DE ACESSIBILIDADE 
 
PROPRIETÁRIO:  
 Prefeitura de Prainha/Pa. 

AUTOR DO PROJETO: 
Eng.º Civil Adrian Wallace com o CREA nº 151558714-2 PA  

EMPRESA RESPONSÁVEL: AWS ENGENHARIA E PROJETOS 
Resp. Técnico: Eng.º Civil Adrian Wallace com o CREA nº 151558714-2  

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar 

as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas 

para a construção de gramado e alambrado do campo de futebol em 

Prainha/Pa. Onde a empresa preponente AWS ENGENHARIA & PROJETOS 

foi encarregada de elaborar os projetos executivos conforme as especificações, 

necessidades e características do objeto. 

1.1 NORMAS:  

Todos os materiais e suas aplicações e instalações, obedecem ao 

prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

aplicáveis, ou outras, especificas para cada caso. 

2 ESTUDOS PRELIMINARES 

2.1 OBJETO 

Estabelecer critérios de concepção, compatibilização, dimensionamento, 

padronização e execução dos projetos para execução do gramado e alambrado 

do município de Prainha/Pa. 

2.2 METODOLOGIA 

No dia 04 de dezembro de 2018 foi vistoriada a área e levantada as 

necessidades para a execução do campo de futebol. Visando estabelecer um 

gramado com drenagem, irrigação e proteção da área do campo com 

alambrado estruturado. 

2.3 LOCAL A SER IMPLANTADO  

Município de Prainha/Pa. 



 

4 
 

2.4 ABREVIATURAS 

ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS  
NBR - NORMA BRASILEIRA  
RN – REFERÊNCIA 

V.F – Vista Frontal 

3 CAMPO DE FUTEBOL 

3.1 Serviços Preliminares. 

Preparação do canteiro de obra com a instalação da placa em chapa de 

aço galvanizado identificando os dados da obra, como valor total, prazo inicial e 

final, empresa, dentre outas informações necessárias.  Ainda realizar a locação 

com levantamento topográfico da área de 8.797,50. 

3.2 Canteiro de Obra. 

Executar almoxarifado em madeira compensada, incluindo prateleiras, 

iluminação provisória trifásica para equipamentos que precisem de energia 

elétrica. 

 

3.3 Movimentação de terra. 

Haverá escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m para a execução da fundação da estrutura do alambrado e instalação 

da drenagem do tipo “espinha de peixe”, juntamente com a canaleta que dará 

destino final a captação da drenagem do campo. 

3.4 Alambrado. 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço 

galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro de 2’’.com tela de arame 

galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5 x 5cm, sua fundação será 

cilíndrica do tipo bloco de concreto à 0,20 m de diâmetro e 0,70 m de 

profundidade. 
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Figura 1 –Detalhamento do baldrame – Adrian Wallace – Revit (2019). 

Obs: 

1 - A fundação será cilíndrica do tipo bloco de concreto à 0,20 m de 

diâmetro e 0,70 m de profundidade. 

2 - O Concreto será em preparo manual no traço 1: 3,4 : 3,5. (Cimento, 

Areia e Brita 1). FCK de 15 Mpa. 

3- A estrutura do Alambrado será em tubos de aço galvanizado e malha 

quadrada 5 x 5 cm, com tela Arame Galvanizado, fio 14 BWG. 
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Figura 2- Detalhamento do alambrado – Adrian Wallace – Revit (2019). 

 

A estrutura do Alambrado será em tubos de aço galvanizado e malha 

quadrada 5 x 5 cm. Os tubos estruturados galvanizado do Alambrado estar 

alocado a cada 2 metros de distância, com altura de 4 m conforme em planta. 

Verificar detalhamento do Alambrado Lateral de 14 m no projeto arquitetônico.  

Figura 3- Detalhamento do alambrado Lateral – Adrian Wallace – Revit (2019). 

 

Será executado o Alambrado atrás do “gol” com 76,50 m e na lateral 

com 14 m somente, nos dois lados e sentidos, esquerda e direita, horizontal e 
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vertical, conforme identificado no projeto arquitetônico em planta baixa 

executiva. 

3.5 Sistema de Drenagem. 

O sistema de drenagem no formato de espinha de peixe, o gramado vai   

ser executado de acordo com as etapas apresentadas a seguir: 

      V.F 
Figura 4- drenagem estilo espinha de peixe. 

3.5.1 Preparo do subleito 

O subleito será executado na cota de centro do campo, com 

declividades de 1 % em duas águas para cada lateral do campo, partindo do 
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eixo central do campo longitudinalmente.  
Figura 4 -Det. Drenagem. 

3.5.2 Drenagem superficial 
Será executada de acordo com o Projeto Executivo de drenagem. 

Adotamos o tubo pvc corrugado flexível perfurado - DN 100, espaçados de 9.24 

metros um do outro, captando todo o excesso de água e conduzindo para os 

coletores laterais longitudinais diâmetros de 100 mm, que será escoado de 

uma canaleta atrás do campo até o sumidouro. 

3.5.3 Abertura e limpeza de valetas 

As Valetas dos ramais internos foram dimensionadas em 30 x 30 cm, 

acompanhado o caimento de 1 % do subleito, para serem escavadas 

manualmente.  

3.5.4 Colocação de manta geotextil 

Será colocada a manta geotextil 200, apenas nas laterais e fundos das 

valetas, mas não envelopando de forma a não permitir no futuro uma vedação 

da permeabilidade da manta. 

 
Figura 5 -Colocação da manta geotêxtil. 

https://pedreirao.com.br/sem-categoria/drenagem-de-campo-de-futebol-passo-a-passo/attachment/dreno-1/
https://pedreirao.com.br/sem-categoria/drenagem-de-campo-de-futebol-passo-a-passo/attachment/dreno-1/
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3.5.5 Colocação de brita 1 

Será colocado um colchão de 10 cm de brita 1, com granulometria 

uniforme, no fundo da vala devidamente regularizado acompanhando os níveis 

da topografia garantindo a inclinação de 1 %, e após a colocação do tubo 

corrugado perfurado o mesmo será totalmente envolvido com brita 1, deixando 

toda a vala devidamente preenchida e adensada para que não ocorra nenhuma 

deformação futura. 

 
Figura 6 -Colocação da brita sobre a manta geotêxtil. 

3.5.6 Colocação de tubo corrugado e perfurado para coleta e 
condução da água drenada. 

Os ramais da espinha-de-peixe serão colocados tubos pvc corrugado 

flexível perfurado de diâmetro nominal de 100 mm.  

1. A escavação deve ser feita de acordo com a marcação topográfica 

respeitando a declividade, nesse caso, 1%. Uma declividade de 1% significa: a 

cada 1 metro escavado na horizontal, declina-se 1 centímetro na vertical; 

2. Colocação da manta sintética geotêxtil nas valas. A função da manta 

geotêxtil é auxiliar na filtragem e evitar o entupimento do dreno; 

3. Camada de brita, de 10 cm para introduzir o tubo de dreno, depois 

completar a valeta com a brita até que fique com 10 cm acima do tubo; 

https://pedreirao.com.br/sem-categoria/drenagem-de-campo-de-futebol-passo-a-passo/attachment/dreno-2/
https://pedreirao.com.br/sem-categoria/drenagem-de-campo-de-futebol-passo-a-passo/attachment/dreno-2/
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4. Camada de areia grossa mais terra vegetal (cerca de 10cm). Essa 

permite a permeabilidade do solo, que a água penetre no solo em direção ao 

dreno; 

5- Colocar CAP para tubulação nas entradas dos drenos. 

3.5.7 Destino final. 

Haverá um sumidouro de 1,60 x 3,60 x 3 m  que filtrará a água 

proveniente do campo, locado e situado conforme em projeto. 

 

3.6 Gramado. 

Será colocado terra vegetal do tipo granel com altura de 4 cm. O plantio 

do gramado será em placas com área a cobrir de 8.797,50m² de grama. 

 
Figura 7-3d do campo de Futebol de Prainha/Pa-Lumion 2019. 

3.7 Irrigação. 

A irrigação será de pontos de torneiras. Para locação das mesmas, 

toma-se como referência a linha do meio do campo e a cota de 3.54 m do 

alambrado, conforme projeto. Cada ponto de irrigação está a 55m de distância 

do outro, serão 6 no total, 3 de cada lado, as tubulações principais será de 

32mm até a luva de redução 32 mm x 25 mm, na qual a tubulação de altura de 
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10 cm do chão à torneira é de 25mm. (Utilizará luvas de redução de 32 mm x 

25 mm). O abastecimento de água será através da concessionária. 

 

3.8 Iluminação. 

Serão instalados 6 postes de concreto circular 400kg de 14 metros de 

altura, sendo que deverão ser aterrados com equipamento tipo broca rotativa 

até a profundidade de 2,00 m sendo içado com guindaste hidráulico. Serão 

fixados 4 refletores retangulares de LED de 700 w de potência e 220 v. Deverá 

ser prevista regulagem de inclinação para que a prática desportiva não seja 

ofuscada pelos refletores. Com 3 postes de concreto de cada lado do campo, e 

com 4 refletores em cada um, teremos 24 refletores no total. Todos os circuitos 

serão protegidos por um disjuntor para cada poste, ou seja, para cada 4 

refletores de 700 w. Os disjuntores ficarão num CD com capacidade para no 

mínimo 8 disjuntores, pois além dos 2 disjuntores individuais bipolares tipo DIN 

para cada poste, teremos um disjuntor geral na própria caixa de disjuntores. A 

tubulação será subterrânea será de bitola DN 60 mm( 2 de polegada) e rígida, 

própria para condução de fiação elétrica e anti-chama.Será aberta vala de no 

mínimo 50 cm de profundidade e de 30 cm de largura, instalada a tubulação e 

posteriormente reaterrada como material da escavação e devidamente 

compactada. As caixas de passagem serão de concreto, 30 x 30 x 40 cm, e 

espessura máxima de 5 cm, com tampa de concreto armado de no mínimo 

espessura de 5 cm com malha de ferro 5 mm de 10 em 10 cm e com fundo de 

concreto e dreno. 

 

  4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito desse projeto foi demonstrar as etapas de execução da 

construção do gramado desde os serviços preliminares até o plantio da grama 

e da construção do alambrado.  

Por fim, cumpre lembrar que a busca pela execução da obra de forma 

correta irá trazer a maior vida útil e sem a necessidade de reparos repentinos. 

É, no entanto, nossa obrigação contribuir com essa nobre missão. 
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