


Porquê ROYALVERD?

- Para Sua experiência em diferentes estágios e em diferentes 
competições e climas.

- Para seu conhecimento de gramíneas tropicais em clima quente.

- Por sua tecnologia desenvolvida especificamente no relvado 
desportivo.

- Pela sua pesquisa global em curso na manutenção do gramado.

- Para os parceiros da liderança de equipe, técnicos e RoyalVerd.



Somos uma empresa especializada na concep ção, 
constru ção e manuten ção de campos de futebol 

profissional da empresa em todo o mundo.



TODO ESPAÑA Y 

FRANCIA

PRESENÇA MUNDIAL

NUEVOS PROYECTOS



COMO FAZEMOS

processo



1. Usando a mais avançada tecnologia



Drenagem forçada e soilcooling



Controle de irrigação
Visão e controle de qualquer 
lugar do mundo.
Gerenciamento remoto do 
sistema de irrigação com controle 
individual de cada sprinkler.



Fibras – Lawn híbrido

Conhecimento de 
fibras sintéticas para 

melhorar a 
estabilidade do 

campo.



Smart turf – Inteligência 

Artificial
Conhecimento e previsão de 
gramado potenciais riscos através de 
um sistema de captura de dados.



Taxa de crescimento por dia

Índice de estresse



Potencial de crescimento

Potencial de Crescimento Previsão 



Turf Guard

A gravação contínua 
de umidade, 
condutividade 
elétrica e a 
temperatura do solo

Sensores dentro da camada 
superficial do solo (5cm e 15cm)



Fly Turf :

Conhecimento do índice de 
estresse na manutenção do 
gramado.
Visualização e controle:

-Densidade de plantas. 
- Presença de doenças. 
- A presença de ervas  
daninhas. 
- Controlar a umidade do 
solo. 
- A progressão da saúde e 
vigor do gramado.



Risco de doença



Ventilação 

Forçada

Ventilação para lâminas 
de grama de secagem 
rápida: remover a 
umidade das folhas para 
prevenir a doença.

Manutenção de 
ventilação: a circulação 
constante de ar impede 
a formação de orvalho.



Luzes artificiais para

o crescimento do gramado



Conhecimento e experiência 
de diferentes tipos de luzes 
para ajudar crescimento do 

gramado em áreas 
sombreadas.



Aplicações de gestão no campo: App

Usando 
parâmetros de 
aplicações de 
controle, de 
conhecimento e 
de campo 
específicos.



2. Determinar parâmetros 
biomecânicos essenciais para o 

futebol de alta competição.



3. A análise contínua dos níveis de nutrição e 

qualidade da água do subsolo para o 

crescimento ideal de grama natural.



4. Departamento de Patologia Vegetal



5. Usando máquinas 

modernas e especifica para 

cada trabalho



6. A produção de nossa 

própria grama natural 

específico para

usar em campos de futebol 

profissionais

Localização da Cultura em campo - Bordeaux - França



7. Com uma equipe 

multidisciplinar especializada.





RCD Espanyol

UD Almeria

Real Betis Balompié

CF Villareal

Empregos em España

Hércules CF 

Unió Esportiva Llagostera

Lleida Esportiu CF

CD Alcoyano

Unió Esportiva OlotCórdoba CF

Valencia CF

Real Zaragoza SAD

FCBarcelona

Girona FC

Real Racing Club Santander

Palamós CF



FC BARCELONA
•
• Consultando a partir de 1995 até o presente.

•Manutenção da relva natural do Estádio  CAMP NOU, Mini Estádio  e   
JOAN GAMPER Training Centre dês 2005 para o presente.





Trabalhando sob pressão e

mais do que futebol



Centro de Treinamento Joan 

Gamper

FC Barcelona



Empregos em França

• TOULOUSE Stadium Toulouse

• TOULOUSE Stadium Rugby Toulousain
Ernest W.

•

• GIRONDINS DE BORDEAUX  - Stadium
Delmas

• MONTPELLIER Stadium de la Mosson

• AS MONACO  Stadium Louis II Monaco

• MONTPELLIER H RUGBY Stadium Ives du
Manoir

• NICE Stadium Allianz Riviera  

• OLYMPIQUE DE MARSEILLE  - Training 
center

• USJA CARQUEFOU FOOTBALL 



Empregos em Brasil

• Castelão Stadium– Fortaleza (CE)
• Pernambuco Stadium– Recife (PE)
• Fonte Nova Stadium – Salvador (BA)
• Nacional Stadium – Brasilia (DF)
• Mineirão Stadium - Belo Horizonte 

(MG)
• Amazonia Stadium – Manaus (AM)
• Maracanã Stadium – Rio de Janeiro (RJ)



MARACAN
Á



Fonte Nova Stadium – Salvador (BA)



Pernambuco Stadium Recife



Nova produção de grama para três cursos

para Copa do Mundo







www.royalverd.com

www.greenleafgramados.com


