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MANUAL DE INFRAESTRUTURA DE ESTÁDIOS DA FPF
1. FINALIDADE
O MANUAL DE INFRAESTRUTURA DE ESTÁDIOS DA FPF tem por finalidade estabelecer critérios para a
classificação dos estádios de futebol utilizados nas competições organizadas pela FPF.

2. NÍVEIS DE CLASSIFICAÇÃO
Os estádios serão classificados em quatro níveis, ordenados
ordenado do mais modesto ao mais completo: níveis 1,
2, 3 e 4 (elite).

3. CAPACIDADE MÍNIMA
- Nível 1: acima de cinco mil lugares;
- Nível 2: acima de seis mil lugares;
- Nível 3: acima dee dez mil lugares;
- Nível 4: acima de vinte mil lugares.

4. CRITÉRIOS
4.1- CAMPO DE JOGO

DIMENSÕES

SUPERFÍCIE

NÍVEL 1
Lateral: min = 095m
95m
max = 110m
110
Meta: min = 064m
m
max = 075m
m
Lisa, declividade para
ara as
laterais e com espécie
única de grama

NÍVEL 2
Lateral: min = 100m
max = 110m
Meta: min = 064m
max = 075m
Lisa, declividade para as
laterais e com espécie
única de grama

NÍVEL 3
Lateral: min = 100m
max = 110m
m
Meta: min = 064m
m
max = 075m
m
Lisa, declividade para
ara as
laterais e com grama do
tipo bermuda ou similar

Manual

Manual, com garantia de
abastecimento e
armazenamento de água

Sistema automatizado,
garantia de
abastecimento e
armazenamento de água

Sistema automatizado,
garantia de
abastecimento e
armazenamento de água

Natural

Sistema de drenagem
instalado

Sistema de drenagem
instalado

Sistema de drenagem
instalado

Espaço:: 12 lugares de
50 cm cada , coberto e
posicionado na lateral

Espaço: 12 lugares de
50cm cada, coberto e
posicionado na lateral,
simétrico em relação ao
meio campo

Espaço:: de 12 a 17
lugares de 50cm cada,
coberto e posicionado
sicionado na
lateral, simétrico em
relação ao meio campo

Espaço: de 12 a 17
lugares de 50cm cada,
coberto e posicionado na
lateral, simétrico em
relação ao meio campo

Recomendável

Recomendável

De 250 EV (lux), mais
gerador
ador de emergência

De 1000 EV (lux), mais
gerador de emergência

IRRIGAÇÃO

DRENAGEM

BANCO DE
RESERVAS

ILUMINAÇÃO

NÍVEL 4
Lateral = 105m
Meta = 068m
Lisa, declividade para as
laterais e com grama do
tipo bermuda
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4.2- VESTIÁRIOS
a) EQUIPES

ÁREA MÍNIMA

NÍVEL 1
50m², incluindo a área
úmida
- banco para 25 pessoas

NÍVEL 2
50m², não incluindo a
área úmida
- banco para 25 pessoas

NÍVEL 3
80m², não incluindo a
área úmida
- banco para 25 pessoas

NÍVEL 4
100m², não incluindo a
área úmida
- banco para 25 pessoas

- cabides ou armários
para 25 pessoas

- cabides ou armários
para 25 pessoas

- cabides ou armários
para 25 pessoas

- cabides ou armários
para 25 pessoas

- uma mesa de
massagem

- duas mesas de
massagem

- duas mesas de
massagem, em ambiente
separado

- um quadro de parede

- um quadro de parede

EQUIPAMENTOS

- um quadro de parede
- uma mesa e cinco
cadeiras

INSTALAÇÕES

- Área Seca:: pé direito =
2,70m; paredes com tinta
impermeável ou
azulejada e piso
impermeável

- Área Seca: pé direito =
3m; paredes azulejadas e
piso impermeável

- Área Seca:: pé direito =
3,50m; paredes
azulejadas e piso
impermeável

- uma geladeira
- Área Seca: pé direito =
3,50m; paredes
azulejadas, piso
impermeável e área de
aquecimento

- Área Úmida:: incluída na
área seca ou não;
paredes
redes azulejadas ou
equivalente e piso
cerâmico ou equivalente;
3 mictórios + 3 vasos + 3
lavatórios + 5 chuveiros,
chuveiros
sendo 3 quentes.

- Área Úmida: separada
da área seca; paredes
azulejadas ou
equivalente e piso
cerâmico ou equivalente;
3 mictórios + 3 vasos + 3
lavatórios + 5 chuveiros,
sendo 3 quentes.

- Área Úmida:: separada
da área seca; paredes
edes
azulejadas ou
equivalente e piso
cerâmico ou equivalente;
3 mictórios
tórios + 3 vasos + 3
lavatórios + 5 chuveiros,
chuveiros
sendo 3 quentes.

- Área Úmida: separada
da área seca; paredes
azulejadas ou
equivalente e piso
cerâmico ou equivalente;
3 mictórios + 3 vasos + 3
lavatórios + 10 chuveiros,
sendo 5 quentes.

- Área de Desembarque
esembarque:
Protegida
rotegida do público

- Área de Desembarque:
Protegida do público

- Área de Desembarque
esembarque:
Protegida
rotegida do público

- Área de Desembarque:
Estacionamento isolado

- Local para Entrevista
ntrevista:
Recomendável

- Local para Entrevista:
Recomendável

- Local para Entrevista
trevista:
Obrigatório

- Área Mista: Obrigatória
- Local para Entrevista:
Obrigatório

b) EQUIPE DE ARBITRAGEM
NÍVEL 1
ÁREA MÍNIMA

16m²,
m², incluindo a área
úmida

NÍVEL 2
20m², não incluindo a
área úmida

NÍVEL 3
24m²,
m², não incluindo a
área úmida

NÍVEL 4
24m², não incluindo a
área úmida
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EQUIPAMENTOS

INSTALAÇÕES

- banco ou cadeiras para
5 pessoas

- banco ou cadeiras para
5 pessoas

- banco ou cadeiras para
p
6 pessoas

- banco ou cadeiras para
6 pessoas

- cabides ou armários
para 5 pessoas
- uma mesa

- cabides ou armários
para 5 pessoas
- uma mesa

- cabides ou armários
para 6 pessoas
- uma mesa

- cabides ou armários
para 6 pessoas
- uma mesa

- uma campainha

- uma campainha

- um quadro de parede

- um quadro de parede

- uma campainha

- uma campainha

- Área Seca: pé direito =
2,70m; paredes com tinta
impermeável ou
azulejadas e piso
impermeável

- Área Seca: pé direito =
2,70m; paredes
azulejadas ou
equivalente e piso
impermeável

- Área Seca:: pé direito =
2,70m; paredes
azulejadas e piso
impermeável

- Área Seca: pé direito =
2,70m; paredes
azulejadas e piso
impermeável

- Área Úmida: incluída na
área seca ou não;
paredes azulejadas ou
equivalente e piso
cerâmico ou equivalente;
1 vaso + 1 lavatório + 1
chuveiro quente, em box
fechado

- Área Úmida: separada
da área seca; paredes
azulejadas ou
equivalente e piso
cerâmico ou equivalente;
1 vaso + 1 lavatório + 2
chuveiros quentes, em
boxes fechados e
separados

- Área Úmida:: separada
da área seca; paredes
redes
azulejadas ou
equivalente e piso
cerâmico ou equivalente;
1 vaso + 1 lavatório + 2
chuveiros quentes, em
boxes fechados e
separados

- Área Úmida: separada
da área seca; paredes
azulejadas ou
equivalente e piso
cerâmico ou equivalente;
1 vaso + 1 lavatório + 2
chuveiros quentes, em
boxes fechados e
separados

- Área de Desembarque:
Protegida do público

- Área de Desembarque:
Protegida do público

- Área de Desembarque
esembarque:
Protegida
rotegida do público

- Área de Desembarque:
Estacionamento isolado

- Acesso ao Campo:
Independente e
protegido

- Acesso ao Campo:
Independente e
protegido

- Acesso ao Campo::
Independente e
protegido

- Acesso ao Campo: Com
as equipes

NÍVEL 1
- Lugares numerados

NÍVEL 2
- Lugares numerados

NÍVEL 3
- Lugares numerados

NÍVEL 4
- Lugares numerados

- Setor para torcida
visitante (bilheteria e
acesso independente da
torcida local)

- Setor para torcida
visitante (bilheteria e
acesso independente da
torcida local)

- Setor para torcida
visitante (bilheteria e
acesso independente da
torcida local)

- Setor para torcida
visitante (bilheteria e
acesso independente da
torcida local)

- Dispensável a exigência
de assentos ou cadeiras
nos setores

- Dispensável a exigência
de assentos ou cadeiras
nos setores

- No mínimo um
m setor de
cadeiras com encosto

- Predominância dos
setores de cadeiras com
encosto

4.3- ÁREA DE PÚBLICO

ARQUIBANCADA
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ÁREAS DE
CIRCULAÇÃO

INSTALAÇÕES DE
APOIO

Piso regular, permitido
gramado e camada de
pedrisco

Piso regular e
pavimentado

Piso regular e
pavimentado

Piso regular e
pavimentado

- Sanitários:: mínimo de 1
WC masculino e 1 WC
feminino para uma
capacidade de 5 mil
pessoas e de 1 WC
masculino e 1 WC
feminino no setor de
visitantes. Paredes
azulejadas ou
equivalente e piso
cerâmico ou equivalente

- Sanitários: mínimo de 1
WC masculino e 1 WC
feminino para uma
capacidade de 5 mil
pessoas e de 1 WC
masculino e 1 WC
feminino no setor de
visitantes. Paredes
azulejadas ou
equivalente e piso
cerâmico ou equivalente

- Sanitários:: mínimo de 1
WC masculino e 1 WC
feminino por setor e de 1
WC masculino e 1 WC
feminino no setor de
visitantes.
tantes. Paredes
azulejadas ou
equivalente e piso
cerâmico ou equivalente

- Sanitários:
Masculino = mínimo de
1 mictório para cada 100
homens e, após esse
número, um para cada
80 ou parte disso;
mínimo de um vaso para
cada 250 homens e mais
um vaso para cada 500
ou parte disso; mínimo
de um lavatório e mais
um para cada cinco
mictórios ou parte disso.

- Unidades Sanitárias
anitárias
(u.s.):: masculino = 1 u.s.
(mictório, vaso ou bacia)
para cada 500 pessoas;
feminino = mínimo de 2
u.s. (vaso)

- Unidades Sanitárias
(u.s.): masculino = 1 u.s.
(mictório, vaso ou bacia)
para cada 500 pessoas;
feminino = mínimo de 2
u.s. (vaso)

- Unidades Sanitárias
anitárias
(u.s.):: masculino = 1 u.s.
(mictório, vaso ou bacia)
para cada 500 pessoas;
feminino = mínimo de 2
u.s. (vaso)

- Lanchonete:: uma no
estádio e serviço de
atendimento na torcida
torci
visitante

- Lanchonete: uma para 2
setores na torcida local e
serviço de atendimento
na torcida visitante

- Lanchonete:: uma para 2
setores na torcidaa local e
uma para a torcida
visitante

- Portões e Bilheterias
ilheterias:
mínimo = 1 para torcida
local e 1 para torcida
visitante

- Portões e Bilheterias:
mínimo = 1 para dois
setores na torcida local e
1 para torcida visitante

- Portões e Bilheterias
ilheterias:
mínimo = 1 por setor
para torcida local e 1
para torcida visitante

NÍVEL 2
Mínimo = 4 posições
para torcida local e 2
posições para torcida
visitante
Mínimo = 1 por local
demarcado
Sinalizada e com piso
pavimentado

NÍVEL 3
Mínimo = 10 posições
para torcida local e 5
posições para torcida
visitante
Mínimo = 1 por local
demarcado
Sinalizada e com piso
pavimentado

Feminino = mínimo de 2
vasos para cada 50
mulheres, três vasos
para cada 51 a 100, mais
um vaso para cada 40 ou
parte disso; mínimo de
um lavatório e mais um
lavatório para cada dois
vasos
- Lanchonete: uma para
cada setor
- Portões e Bilheterias:
mínimo = 1 por setor

4.4- ACESSIBILIDADE
LOCAL
DEMARCADO

SANITÁRIO
ADAPTADO
ÁREA DE
CIRCULAÇÃO

NÍVEL 1
Mínimo = 2 posições
para torcida local e 1
posição para torcida
visitante
Mínimo = 1 por local
demarcado
Sinalizada e com piso
pavimentado

NÍVEL 4
Mínimo = 5 posições por
setor

Mínimo = 1 por local
demarcado
Sinalizada e com piso
pavimentado
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4.5- POLICIAMENTO
NÍVEL 1
ÁREA
QUANTIDADE DE
SALAS
SANITÁRIOS
MONITORAMENTO

NÍVEL 2

NÍVEL 3

NÍVEL 4

20 m²

40 m²

80 m²

80 m²

Uma

Duas

Três

Três

Um
Recomendável

Um para cada gênero
Recomendável

Um para cada gênero
Obrigatório

Um para cada gênero
Obrigatório

4.6- IMPRENSA
NÍVEL 1
SALA DE IMPRENSA
/ DIMENSÕES
CABINES DE RÁDIO
CABINES DE TV
IMPRENSA ESCRITA

NÍVEL 2

NÍVEL 3

NÍVEL 4

Recomendável

Recomendável

De 50 a 100 m²

200 m²

Mínimo = 4
Compartilhada com as
Cabines de Rádio
Compartilhada com as
Cabines de Rádio

Mínimo = 6

Mínimo = 10

Acima de 15

Mínimo = 1

Mínimo = 2

Mínimo = 2

Compartilhada com as
Cabines de Rádio

Local resevado com
mínimo = 10 posições

Local resevado com
mínimo = 10 posições

4.7- OUTRAS EXIGÊNCIAS
NÍVEL 1
SISTEMA DE ALTOFALANTE
SALA ANTIDOPING

NÍVEL 2

NÍVEL 3

NÍVEL 4

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Recomendável

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

5. DISPOSIÇÕES FINAIS
O estádio com grama artificial deverá atender aos padrões de qualidade da FIFA, bem como a sua superfície
deverá ser verde e com marcações em branco.
Para classificação
ficação inicial e alteração de Nível do Estádio deve ser considerado o atendimento das exigências
mínimas de todos os critérios
os estabelecidos neste Manual.
Os níveis estabelecidos neste Manual serão de cumprimento obrigatório pelos Clubes,
Clubes a partir de 01/01/2016,
nos termos do art. 33, § 1º do RGC da FPF.
FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO

