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Mogi das Cruzes, 29 de novembro de 2021. 
 

À PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 

A/C Secretaria de Esporte e Lazer   

 

NOTA TÉCNICA 

 

REF: Revitalização do Gramado do Estádio Radialista Mário Helênio 

 

Prezados, 

Nos últimos dias, a Campanelli efetuou, através de seu corpo técnico, os 

procedimentos de revitalização no gramado do campo de futebol do Estádio Radialista 

Mário Helênio. Essa intervenção, realizada no período de 22/11/2021 à 27/11/2021, tem 

como objetivo minimizar os problemas causados pelos acúmulos de jogos ao longo da 

temporada e preparar o gramado para as atividades do próximo ano, garantindo sua 

qualidade para os campeonatos de 2022. 

Em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora, precisamente à Secretaria de 

Esporte e Lazer, a equipe da Campanelli definiu que os trabalhos deveriam ser 

executados ainda no mês de novembro, por se tratar da época do ano mais apropriada do 

ponto de vista agronômico para realizar intervenções no gramado, visto que, durante seu 

período de recuperação o gramado estará recebendo água das chuvas e temperaturas 

elevadas, favoráveis para seu desenvolvimento. 

Com o término dos procedimentos, faz-se necessário o repouso do gramado pelo 

período aproximado de 30 dias, no qual o campo não deverá receber atividades e estará 

se recuperando do estresse causado pelas operações. Respeitar essa orientação é 

fundamental para o sucesso das intervenções, correta recuperação da massa foliar e 

fortalecimento do gramado. Destacamos que, como forma de otimizar os resultados, 

sugerimos a realização de adubações minerais periódicas após a revitalização na 

proporção de 25g/m² com adubo NPK 20-05-20 ou similar, seguidas de irrigações 

generosas. 

A Campanelli coloca-se à disposição para eventuais dúvidas ou questionamentos 

que possam surgir. 

        Atenciosamente, 

 

 

        Matheus Ortega Gomes 

    Campanelli Gramados Esportivos 
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