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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
A presente empreitada tem como objecto a Empreitada de “Campo de Futebol de 11 em Santo André – 
Santiago do Cacem”. 
Nesse âmbito, prevê-se a construção de um campo com relva sintética capaz de promover e incrementar a 
prática do desporto, conducente a superiores índices de sanidade física, social e mental, e ainda a reabilitação 
de alguns das edificações existentes. 
Considera-se superfície de jogo (Futebol 11) numa área total de 7208 m2, com margens de segurança incluídas. 
No âmbito da presente empreitada, os trabalhos  inerentes  à  construção  do  relvado propriamente ditos serão 
os seguintes: 
• Limpeza de toda a área de intervenção; 
 
• Movimento de solos; 
 
• Sistema de drenagem do campo, incluindo canal de drenagem ligada a colector periférico; 
 
• Lancil guia em betão pré-fabricado; 
 
• Regularização e base; 
 
• Campo em relva sintética, com carga de areia e granulado de borracha; 
 
• Rede de rega automática completa do campo; 
 
• Equipamentos desportivos. 
 
Esta memória visa justificar os métodos que nos propomos utilizar para a realização da empreitada assim como 
os meios humanos e materiais a empregar e mobilizar (anexo em plano de trabalhos). 
 
22..  OOBBJJEECCTTOO  
A presente memória justificativa descreve pormenorizadamente os métodos de execução das diversas tarefas, 
explicitando a sua compatibilidade com a realização dos trabalhos. 
 
33..  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  OOBBRRAA  //  DDIIRREECCÇÇÃÃOO  TTÉÉCCNNIICCAA    
Tal como se patenteia noutros documentos do presente concurso, a empreitada será executada pela MMOONNDDOO. O 
Quadro Técnico responsável pela coordenação e execução da presente empreitada será chefiado por um técnico 
com larga experiência curricular em obras semelhantes. 
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44..  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  ´́  
44..  11..  MMOOVVIIMMEENNTTOO  DDEE  TTEERRRRAASS  
 
A movimentação de terras prevista na presente empreitada tem por finalidade: 

 Nivelamento da plataforma, incluindo criação das pendentes previstas em projecto e respectiva 
compactação.  

 Abertura das valas necessárias à passagem das infra-estruturas de rega e drenagem; 
Para a realização das escavações e transporte serão utilizados equipamentos específicos para o 
efeito. As técnicas a utilizar serão as mais adequadas em cada caso. Será dada particular atenção à 
coordenação dos trabalhos de drenagem em interacção com as terraplenagens, para que estas duas 
tarefas se complementem de acordo com as boas normas de construção. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
44..11..11..    DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  DDEE  MMOOVVIIMMEENNTTOO  DDEE  TTEERRRRAASS  
Nivelamento do campo com 0,8% de acordo com o desenho, rega e compactação dos inerte. Este trabalho 
consta de três fases:  
- Enchimento até cota 0 nivelada nas zonas baixas.  
- Formação de pendentes a quatro águas,  
- Compactação a 95% Próctor Modificado. 
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Abertura de vala em solos duros, com 0,40m de largura e uma profundidade até 0,60m), para implantação dos 
canais de drenagem, incluindo escavação, compactação e remoção dos produtos escavados a vazadouro 
definitivo, e todos os trabalhos complementares. 
Escavação em abertura de vala em terreno de qualquer natureza, para assentamento de colector e câmaras de 
visita, incluindo entivação, baldeação, remoção dos produtos sobrantes a vazadouro, regularização do leito da 
vala, bombagem de água para rebaixamento do nível freático de água se necessário e todos os trabalhos 
complementares em conformidade com o C.E. e desenhos de pormenor. 
Aterro da vala com terra proveniente da própria vala isenta de pedras e raízes, devidamente regado e 
compactado por camadas de 0,20m de espessura ate a cota do pavimento, conforme C.E. 
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44..22..  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  DDRREENNAAGGEEMM  
A drenagem prevista na presente empreitada tem por finalidade: 
Encaminhar as águas as caleiras perimetrais. 
Com as seguintes tarefas associadas: 
Fornecimento e colocação no perímetro exterior dos campos, conforme projecto, de caleira pré-fabricada em 
betão polímero, com grelha em aço galvanizado, tipo "ACO Self100", ou equivalente, com pendente, com 
sistema de fixação da grelha ao canal por pressão lateral, assente em fundação de betão C20/25 com 0,20 de 
espessura e largura, incluindo nivelação da pendente, juntas e todos os trabalhos necessários e 
complementares de acordo com C.E. 
Fornecimento e colocação de sumidouros com cesto de retenção, integrados na caleira de drenagem periférica, 
pré-fabricados do tipo" ACO Self100", ou equivalente, com grelha de aço galvanizado fixada ao canal por 
pressão lateral, sobre laje de betão, recebendo a mesma com argamassa c.p. perfeitamente nivelada, colocação 
de areeiros nos extremos e centro da mesma, ligação ao colector de aguas pluviais com um tubo de PP 
corrugado de D=90mm  até 3ml, e todos os trabalhos complementares e de acordo com C.E 
Fornecimento e aplicação de tubo PVC corrugado SN8, nos seguintes diâmetros: 
D= 200mm 
D= 300mm 
Execução de caixas de visita até 1,70 m de profundidade em anéis troncocónicos de betão pré-moldado 
Ø1000mm, devidamente assentes, incluindo soleiras regularizadas, de passagem ou mudança de direcção e 
aros em ferro fundido da classe C250, bem como todos os trabalhos necessários e complementares ao seu 
perfeito acabamento. 
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44..22..  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  DDRREENNAAGGEEMM  
A drenagem prevista na presente empreitada tem por finalidade: 
Encaminhar as águas as caleiras perimetrais. 
Com as seguintes tarefas associadas: 
Fornecimento e colocação no perímetro exterior dos campos, conforme projecto, de caleira pré-fabricada, com 
grelha em aço galvanizado, tipo "CAPA U-SF.100", ou equivalente, com pendente, com sistema de fixação da 
grelha ao canal por pressão lateral, assente em fundação de betão C20/25 com 0,20 de espessura e largura, 
incluindo nivelação da pendente, juntas e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com C.E. 
Fornecimento e colocação de sumidouros com cesto de retenção, integrados na caleira de drenagem periférica, 
pré-fabricados do tipo" CAPA", ou equivalente, com grelha de aço galvanizado fixada ao canal por pressão 
lateral, sobre laje de betão, recebendo a mesma com argamassa c.p. perfeitamente nivelada, colocação de 
areeiros nos extremos e centro da mesma, ligação ao colector de aguas pluviais com um tubo de PP corrugado 
de D=90mm  até 3ml, e todos os trabalhos complementares e de acordo com C.E 
Fornecimento e aplicação de tubo PVC corrugado SN8, nos seguintes diâmetros: 
D= 200mm 
D= 300mm 
Execução de caixas de visita até 1,70 m de profundidade em anéis troncocónicos de betão pré-moldado 
Ø1000mm, devidamente assentes, incluindo soleiras regularizadas, de passagem ou mudança de direcção e 
aros em ferro fundido da classe C250, bem como todos os trabalhos necessários e complementares ao seu 
perfeito acabamento. 
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44..33..  ––  RREEDDEE  DDEE  RREEGGAA  
 
Conforme descrição no orçamento. 
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55..  RREELLVVAA  SSIINNTTÉÉTTIICCAA    
Considera-se a execução de sistema de relva sintética de acordo os métodos que a seguir se descrevem. 
Fornecimento e aplicação de sistema de relva tipo ou equivalente "mondoturf monofibre 4nx de 12000 detex, 
45mm, 14 puntadas". O sistema leva uma carga de grânulos de borracha sbr e areia de sílica, em proporções a 
indicar pelo fabricante. Marcação de futebol 7 em relva branco e marcação de futebol 5 relva amarela.  
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de relva sintética de acordo com o fifa quality concept for football turf 2009 e de acordo com a norma en 
15330. 
Relva artificial de última geração para a prática de futebol de 11, fabricada mediante o sistema tufting, de uma 
medida de calibre 5/8 com 14 pont/dm, resultando 8.750 pont/m2. 
A fibra de relva nsf monofibre 4nx de 2 cores de 45 mm de altura e 14.000 dtex, lubrificada e monofilamento 
semi-concavo com 3 nervos assimétricos de 400μ e de muito baixa abrasão, está fabricada com polietilino (pe) e 
aditivos específicos que a caracterizam pela sua alta resistência e tratamento anti-uv, resistente ao calor e a 
variações climatológicas extremas. 
A fibra nsf monofibre 4nx está unida à base backing pelo sistema tufting. Esta base está fabricada com dupla 
camada de polipropileno com um peso de 222 g/m2. Esta base de suporte caracteriza-se pela sua grande 
estabilidade dimensional. 
 Finalizado o processo anterior, o produto passa por uma linha de acabamento que lhe incorpora 
aproximadamente 500 g/m2 de poliuretano (pu). Mediante esta operação a fibra fixa-se à base conseguindo uma 
resistência ao arranque entre 30-50 n.  
Uma vez fabricada, o peso total é de 2.165 g/m2 aproximadamente, sendo a largura máxima do rolo de 4 m. 
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Posteriormente, durante a instalação, na camada inferior, realiza-se um processo de enchimento, com areia de 
quartzo arredondada, lavada e seca, com 97% de sílica, granulometría entre 0.4 / 1.0 mm, numa quantidade 
aproximada de 22 kg/m2. 
para a camada superior e acabamento superficial utiliza-se um de granulado de borracha sbr, de cor preta, 
numa quantidade de 8 kg/m2 e uma granulometria entre 0.5 / 2.5 mm. 
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55..11..  MMÉÉTTOODDOO  DDEE  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO  
 
DDIISSPPOOSSIIÇÇÃÃOO  DDOOSS  RROOLLOOSS  ((RREELLVVAA  SSIINNTTÉÉTTIICCAA))  
Após a descarga dos rolos, estes serão dispostos no terreno da seguinte forma: 
 
 
 
 
 
 
CCAAMMPPOO  FFUUTTEEBBOOLL  1111::  
Todos os rolos serão estendidos à largura do campo de futebol. 
 
UUNNIIÃÃOO  DDOOSS  RROOLLOOSS  EENNTTRREE  SSII  EE  IINNSSEERRÇÇÃÃOO  DDEE  LLIINNHHAASS  DDEE  JJOOGGOO::  
Com os rolos de relva sintética colocados no sentido transversal ao campo, estes são unidos entre si mediante 
aplicação de cola poliuretânica bi-componente sobre uma tela de geotêxtil especialmente concebida para o 
efeito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A inserção de linhas de jogo de futebol é executada de forma em tudo similar, sendo que para o corte prévio 
para inserção das mesmas são utilizadas ferramentas especiais. 
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55..22..  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  CCAARRGGAASS  DDEE  EENNCCHHIIMMEENNTTOO  
Consideramos um vasto leque de equipamentos destinados à instalação de relvados sintéticos: 
SandMatic: permite um elevadíssimo controlo automático sobre a dosagem das cargas de enchimento. Desta 
forma é possível garantir a uniformidade das performances da relva artificial em toda a superfície. Este 
equipamento satisfaz todas as exigências especiais respeitantes às relvas artificiais, permitindo que, a partir de 
um sofisticado sistema de dosagem, as quantidades prescritas sejam aplicadas com elevado controlo. Uma 
unidade de escovas livres suspensa, com escovas separadas em borracha almofadada, endireita e uniformiza 
as fibras do tapete. 
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Em simultâneo com a aplicação das cargas de enchimento, a oscilação da unidade de escovas permite nivelar, 
num só processo, o material de enchimento. 
As quantidades a aplicar de acordo com as indicações do fabricante são doseadas com elevado controlo e 
aplicadas em proporção com a velocidade a que a máquina é conduzida. Uma válvula de deslizamento permite 
variar constantemente, entre 2,5 – 40 kg/m2, a quantidade de material de enchimento a aplicar. 
O peso da máquina é suportado por 8 pneus de baixa-pressão. Assim, a máquina, quando cheia, trabalha de 
acordo com a pressão permitida para a superfície artificial. Os quatro pares de pneus possuem capacidade de 
rotação a 90°, permitindo a fácil e perfeita aplicação das cargas de enchimento nos limites do relvado. 
 
 
 
SportChamp: Nas zonas limítrofes do relvado, onde a Sandmatic possa não aceder, o uso da SportChamp 
(Imagem a baixo apresentada), permite conferir ao relvado um acabamento perfeito. De referir que a 
SportChamp é também a máquina que usamos para efeitos de manutenção dos relvados sintéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
Tractor: devidamente equipado com caixa Top Dresser, Escova Rotativa Frontal e Groomer, permite optimizar 
tempos de instalação e garantir a mais perfeita dosagem / incorporação dos materiais de enchimento. Torna-se 
essencial referir a importância de a caixa Top Dresser estar ligada por sistema hidráulico ao tractor. O conjunto 
de equipamentos acopláveis ao tractor foi desenvolvido por técnico com mais de 150 campos executados, pelo 
que a adequabilidade ao fim a que se destina é, de todo, irrepreensível. 
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88..  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  
Considera-se os equipamentos de acordo os métodos que a seguir se descrevem. 
-Fornecimento e aplicação de balizas de futebol em alumínio lacado a branco tipo modelo "PF001+A" da Mondo para 
futebol 11, perfil redondo homologadas de acordo com as normas de segurança EN. Incluindo redes todos os trabalhos e 
acessórios necessários ao seu assentamento, incluindo rede. 
-Fornecimento e aplicação de balizas de futebol amovíveis em alumínio lacado a branco tipo modelo "PF110" da Mondo 
para futebol 7, perfil redondo homologadas de acordo com as normas de segurança EN. Incluindo redes todos os trabalhos 
e acessórios necessários ao seu assentamento. Inclui o Fornecimento de rede de baliza de Futebol de 7 em nylon de 
4mm, com malha de 100mm, sem nós, incluindo todos os trabalhos necessários a sua correcta aplicação 
-Fornecimento e aplicação de bandeirolas de canto flexíveis tipo ou equivalente ao modelo "PF610" da Mondo. 
Incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu assentamento. 
-Fornecimento e aplicação de cabine de suplentes de 12 lugar tipo ou equivalente ao modelo "PFP-CCS-14" da 
Mondo fabricado em aço, cobertura em policarbonato alveolar. Incluindo todos os trabalhos e acessórios 
necessários ao seu assentamento. 
 
99..  DDIIVVEERRSSOOSS  
Fornecimento e aplicação de lajetas incluindo preparação de base, escavação, tout-venant, compactação e 
remates de pavimento. 
Alteração da posição dos postes de iluminação, incluindo futuras infraestrutura para futuros postes de 
iluminação. 
 
1100..  CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  
Esperamos que a proposta que decidimos apresentar traduza a experiência acumulada e a capacidade técnica de 
realização da MMOONNDDOO  PPOORRTTUUGGAALL  SSAA  que já deu inúmeras provas de empenhamento, de eficiência, de 
capacidade de execução e de cumprimento de prazos e objectivos, em variadas obras. 
  
Em suma, estamos convictos que a  MMOONNDDOO  PPOORRTTUUGGAALL  SSAA , dispõe e colocará à disposição, os meios 
necessários e adequados à integral satisfação dos objectivos a que se propõe. 

  
AALLCCOOCCHHEETTEE,,  1111  DDEE  MMAAIIOO  22001166  


