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1. Introdução 

 

 As variedades de grama Celebration e Palmetto são, respectivamente, variedades de 

Bermuda e Santo Agostinho, e foram inicialmente introduzidas no mercado de gramas norte 

americano, e mais recentemente no mercado brasileiro, pela da Sod Solutions, Inc.  

 Sod Solutions é uma empresa norte americana, que tem como principal atividade 

selecionar, desenvolver e licenciar novas variedades para produtores de grama em diversos 

países.  A empresa também realiza marketing e propaganda de seus produtos, de maneira 

bastante atuante e integrada. O objetivo da empresa não é apenas gerar novas variedades de 

grama que tenham desempenho e aspecto superior às variedades disponíveis no mercado. Mas 

através de marketing e propaganda, fazer com que estas variedades se tornem em produtos 

rentáveis para aqueles que as produzem, bem como em produtos que beneficiem o mercado e 

meio-ambiente. A empresa tem hoje mais de 190 produtores em 4 países, e que somados tem 

mais de 4000 ha de área plantada. O portifólio da empresa tem 4 variedades de grama: 

Palmetto, Empire, Celebration e Sapphire. Neste trabalho trataremos apenas das variedades 

Palmetto e Celebration. 

 

2. Palmetto St. Augustine 

 

 A variedade Palmetto, sendo uma Santo Agostinho, tem como principais 

características uma excelente tolerância ao sombreamento, ao frio, e um sistema radicular 

bastante agressivo e forte.  

 A Palmetto foi selecionada nos EUA no início dos anos 90. Após a grande geada de 

1989, esta variedade (ainda em teste) foi selecionada pela sua alta tolerância ao frio e, naquela 
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oportunidade, foi a única variedade de Santo Agostinho que resistiu às baixas temperaturas, e 

após estar em dormência, se recuperou completamente das temperaturas abaixo de zero. Uma 

vez selecionada, testes revelaram que também possui um excelente sistema radicular, o que é 

um fator decisivo para outras características superiores que a Palmetto possui.  

 A primeira característica que tem origem no forte sistema radicular da Palmetto, é o 

seu rápido crescimento, se regenerando após a colheita, em média de 3 a 4 semanas antes do 

que outras variedades de Santo Agostinho. Esta é uma característica muito desejada por 

produtores de grama, que estão sempre procurando reduzir o tempo entre uma colheita e outra 

o máximo possível, afim de reduzir custos de manutenção e obter maior rendimento por área 

por ano. 

 Uma segunda importante característica que vem do forte sistema radicular da 

Palmetto, é a sua excelente qualidade de tapetes formados. A malha de raízes e estolões 

confere a esta variedade uma alta qualidade de tapetes, possibilitando que não haja perda de 

tapetes na colheita, e que estes se mantenham firmes na instalação do gramado, facilitando 

esta instalação.  

A variedade Palmetto tem grande tolerância ao sombreamento, sendo uma importante 

opção para arquitetos e paisagistas que precisam de soluções de gramas para projetos com 

diferentes níveis de sombreamento. Também possui um verde escuro muito bonito, e é de 

fácil manutenção. 

 Lançada em 1994 nos EUA, a Palmetto vem crescendo de aceitação e se expandindo 

para áreas onde o frio era um fator limitante para a utilização de outras variedades de Santo 

Agostinho. Hoje essa variedade é de clima quente patenteada mais utilizada e plantada no 

mundo, com mais de 3.800 ha plantados nos EUA, Australia e Brasil.    

 

3. Celebration Bermudagrass 

 

 A variedade Celebration foi criada e melhorada na Austrália, e posteriormente 

introduzida nos EUA e Brasil pela Sod Solutions. Esta variedade também possui um vigoroso 

sistema radicular, o que lhe confere um rápido crescimento na produção (fazenda) e uma 

rápida recuperação a danos mecânicos causados por tacos de golfe, tráfego de máquinas e 

implementos e por pisoteio. Também possui uma tolerância moderada ao sombreamento, o 

que é incomum para uma grama do gênero Cynodon  (Bermuda).  
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Gramado formado com a Palmetto 

 
Comparação do sistema radicular entre variedades 

de grama Santo Agostinho (Palmetto à direita) 

 
Tapete de grama Palmetto mostrando o grande 
volume de raízes que ajuda o bom desenvolvimento 
em diferentes ambientes. 

 
Floratam (acima) Palmetto (embaixo) durante o 
inverno em Jacksonville, Flórida. 

Palmetto pode também ser usada em casas de praia 
devido a tolerância à alta salinidade.  

Palmetto se desenvolve bem em áreas sombreadas 

Ao contrário de qualquer outra variedade de grama 
Santo Agostinho a Palmetto se desenvolve 
excepcionalmente bem quando recebe um corte 
baixo (3/4 polegada) 

Campo de produção de grama Palmetto após uma 
leve geada. No fundo o campo de produção de 
grama Bermudas todo marrom. 
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Após a sua introdução no mercado americano em 2001, Celebration tem crescido em 

participação contínuamente, sendo utilizada em gramados residenciais, comerciais e os mais 

diversos campos esportivos como: campos de baseball, futebol, futebol americano, golf, polo 

futebol societe. 

 Para comprovar as qualidades superiores da Celebration, a Sod Solutions vem 

trabalhando em conjunto com diversas Universidades, realizando testes em diferentes áreas. A 

seguir, relaciona-se um resumo dos principais testes e ensaios envolvendo esta variedade. 

 

3.1 Estudo Comparativo de Sombreamento em Bermudagrass. 

 

Dr. Todd Bunnell – Clemson University   

 

Este estudo teve o objetivo de comparar a qualidade de grama (TQ) de  variedades de 

Bermuda. Foram testadas as variedades: Tifton 419, TifSport e Celebration. Celebration  foi a 

única variedade que manteve qualidade acima de 7 para um nível de 58% de sombreamento, o 

que é incomum para uma variedade de Bermuda. Tal capacidade se justificou pelo maior 

acúmulo de carboidratos em suas raízes, comparado com os níveis das demais variedades 

testadas. 

 

3.2 Tolerância à seca de seis Bermudagrasses 

 

Dr. H. Liu – Clemson University 

Neste estudo, foram avaliadas a produção de biomassa, ou matéria seca, níveis de 

evapotranspiração (ET) e dano foliar (leaf firing) como parâmetros de tolerância à seca. Para 

simulação de um stress hídrico (seca) as variedades de Bermudagrass foram expostas a um 

intervalo de irrigação de 0, 5, 10 e 15 dias, durante o verão. Celebration produziu 53% a mais 

de raízes do que as outras variedades, o que claramente se traduz numa melhor tolerância à 

seca. Também produziu o maior índice de ET, que é outro claro indicador da a sua maior 

tolerância à seca. 

 

3.3 Recuperação de Variedades de Divots 

 

Dr. D. Karcher – University of Arkansas 
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Foram testadas 48 variedades de Bermudagrasses, algumas de propagação vegetativa e 

outras de propagação via sementes. Foi avaliada a recuperação destas variedades a danos 

causados por taco de golf (divot). Para uma melhor precisão de resultados, os danos (área sem 

cobertura de solo), foram fotografados e digitalizados por um programa de computador. O 

mesmo local foi fotografado uma semana depois, e o crescimento de área foliar que recobriu o 

terreno, também foi digitalizado. Posteriormente as imagens foram avaliadas e comparadas. 

Celebration foi a variedade de propagação vegetativa com maior velocidade de recuperação 

aos danos causados. Normalmente variedades de propagação via semente se recuperam mais 

rapidamente do que variedades de propagação vegetativa, no entanto, Celebration foi superior 

inclusive a algumas variedades de propagação via semente.  

 

3.4 Caracterização Genética, Morfológica e Agronômica de Celebration 

 

Dr. Paulo Bardauil – Instituto de Zootecnia (IZ) 

Foram comparadas e avaliadas 4 variedades de Bermudagrass, entre elas Celebration. 

Para fins de diferenciação genética foi utilizado teste de DNA. Também foram avaliadas a 

produção de matéria seca de folhas e estolões, e realizadas comparações de estruturas 

morfológicas. Celebration provou ser genéticamente distinta de outras variedades. Também 

ficou constatado que esta variedade produze mais estolões (medido em matéria seca) do que 

folhas, o que explica a extraordinária capacidade de produzir tapetes de grama firmes e de alta 

qualidade. Estas características são fundamentais também na produção de grama, onde tapetes 

bem formados são sinônimos de baixa perda e de baixos custos de produção. 

 

 Para a Sod Solutions, toda pesquisa serve para comprovar e melhor entender as 

características de suas gramas que são lançadas no mercado. Nos EUA hoje, há uma grande 

preocupação em uma utilização mais racional de água. Há locais onde existe, inclusive, 

restrições ao uso de água para irrigação de gramados. Atenta a estes fatos a Sod Solutions foi 

buscar na Austrália uma variedade de bermuda que tivesse melhor tolerância à seca: 

Celebration. Depois os estudos e pesquisas realizados vieram comprovar a seleção inicial que 

foi feita. O mesmo raciocínio se aplica para recuperação de gramados esportivos, campos de 

futebol, basebol e de golfe precisam de gramas que se recuperem rapidamente dos mais 

diversos tipos de danos (mecânicos, por insetos). Aqui também o mesmo cuidado de seleção 

foi tomado, e hoje a pesquisa confirma que Celebration tem a maior taxa de recuperação entre 
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Bermudagrass, fator decisivo para ser a grama escolhida para inúmeros gramados esportivos 

nos EUA, Austrália e Brasil. 

 

 

Tapetes da grama Celebration Bermudagrass 
 

Celebration Bermudagrass sob sombreamento 
mostrando melhor desenvolvimento em comparação 
com outra variedade de grama Bermudas. 

 
Celebration Bermudagrass sob sombreamanto 

parcial e apresentando um gramado de boa 
qualidade 

 
   Superfície densa, uniforme e com boa coloração da 
Celebration Bermudagrass  
 

Utilização da Celebration Bermudagrass 
 em gramados de futebol 

 
Utilização da Celebration Bermudagrass 

 em gramados de campos de golfe 
 

  

 

 
Atualidades & Perspectivas – FCA – UNESP – Botucatu - SP 



III SIGRA – Simpósio sobre Gramados – 21 a 23 de Março de 2006 
 

4. Considerações finais 

 

 Muito maior do que as atividades ligadas à pesquisa são as atividades de propaganda e 

marketing realizadas pela Sod Solutions para a divulgação da Celebration e Palmetto. 

Presente em diversos eventos do setor de Gramados, Arquitetura e Paisagismo com stands, 

pessoal e patrocínio, a Sod Solutions está constantemente divulgando Celebration, Palmetto e 

as suas demais variedades lançadas no mercado. As atividades de propaganda e marketing 

também incluem dias de campo realizados em conjunto com os produtores de Celebration e 

Palmetto, impressão de folhetos e catálagos da mais alta qualidade, ilustrando as 

características e qualidades dessas variedades, publicação de anúncios pagos em revistas, 

jornais e outros meios de divulgação especializados do setor, propaganda em rádio, e 

manutenção de um atraente e eficiente site na internet. Prova disso é o constante aumento de 

campos esportivos, gramados residênciais, comerciais e ornamentais utilizando as variedades 

Celebration e Palmetto.    

 Para maiores detalhes e outras informações, como lista de renomados campos de golfe 

utilizando Celebration e outras gramas da Sod Solutions, consultar o site: 

www.sodsolutions.com
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