
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 Este memorial tem como objetivo de esclarecer e determinar os critérios e 
procedimentos a serem tomados na execução dos serviços e especificações técnicas 
necessárias para implantação de gramado no campo do Atlético Mineiro em Dario 
Lassance, neste Município. 
 
 
1. IMPLANTAÇÃO DO GRAMADO: 
 
1.1. Grama: a grama que será implantada deverá ser do tipo Bermuda, considerada 

ideal para campos de futebol. O sistema de implantação será do tipo rolo ou 
placas de leiva. 
 

1.2. Regularização mecanizada de superfícies: tem o objetivo de retirar a grama 
atual e uma camada de 10cm do terreno natural, deixando o greide do campo 
com caimento de 1% no sentido do centro para as laterais. Este serviço deverá 
ser feito com máquina motoniveladora. A regularização do solo descrita acima 
já foi realizada, mas terá que ser feita uma regularização manual, com canchas 
reguadas para tirar as imperfeições da regularização mecanizada.   
 

1.3. Colocação da grama: após o nivelamento do campo será realizada a correção 
do solo feita com calcário, até se conseguir um PH ideal, mais uma correção 
com adubação química NPK, após será feita a colocação de leivas em  rolos 
ou placas que serão distribuídos da seguinte maneira, no sentido do centro 
para as laterais, evitando-se desta forma o pisoteio e transporte das mesmas já 
plantadas. Logo após a conclusão do plantio, será passado um rolo 
compactador para pressionar as placas contra o solo, para fazer aderência das 
mesmas. Após ter se passado o rolo compactador, executa-se a cobertura com 
uma leve camada de areia a fim de regularizar qualquer defeito nas emendas. 
Logo após se trabalha com a irrigação, com volume grande de água nos 
aspersores, para fazer baixar a areia e emparelhando todo o plantio. 
 

1.4. Demarcação do campo: a demarcação das linhas divisórias do campo de 
futebol será feita conforme medidas do projeto arquitetônico. Para essa 
demarcação será utilizada tinta acrílica na cor branco. 
 
Obs.: Os serviços de correção do PH do solo, regularização manual, rolo 
compactador, cobertura com areia fina e irrigação estão computados no item 
1.1 da planilha orçamentária. 
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