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APRESENTAÇÃO

Face às necessidades de organização da cadeia produtiva da grama e a fim de
difundir e aprimorar seus conhecimentos e técnicas pouco conhecidas no Brasil, a FCA
em parceria com a AGRAESP e a AGRAPAR (Associação dos Gramicultores do Estado de
São Paulo e do Paraná) criaram, em 2003, este evento conhecido por SIGRA - Simpósio
sobre Gramados, que consolidou-se como referência técnica e científica sobre a cultura e
manejo de grama no Brasil
Este ano, em sua 4ª edição, o SIGRA irá contemplar aspectos práticos do manejo
de gramados do Brasil, englobando todos os seguimentos, quer seja na produção de
grama, gramados esportivos e residenciais.
A presente obra contém os textos relativos às apresentações dos palestrantes, com
objetivo de registrar as tecnologias apresentadas em cada um dos tema escolhidos.
A reun ião desse material constitui-se na primeira publicação brasileira sobre
grama, contemplando parte da demanda atual sobre o assunto.
Com o objetivo de incentivar a pesqu isa em grama no Brasil, a presente obra reúne
16 trabalhos científicos apresentados sob a forma de "pôster" durante o evento.

Prof. Dr Roberto Lyra Villas Bôas
Coordenador Geral do Even to
UNESP/ FCA - DRN
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CAPÍTULO 1
CALAGEM E ADUBAÇÃO PARA GRAMADOS:
COMO POTENCIALIZAR A PRODUÇÃO E A MANUTENÇÃO
Leandro José Grava de Godoy
Roberto Lyra Vil/as Boas
2

1

2

' Professor Doutor de Fertilidade do Solo - UNESP/FCAR/Registro/SP
Professor Adjunto do Depto. de Recursos Naturais -UNESP/FCNBotucatu/SP

1. INTRODUÇÃO

Objetiva-se com este presente texto reunir e divulgar, de modo claro e prático,
conhecimentos referentes a calagem e adubação para gramados e para a produção de
tapetes de grama. A produção deste foi baseada em resultados de experimentos obtidos
em condições nacionais e em informações reunidas ao longo de seis anos de pesquisa.

2. CALA GEM

A calagem tem como principais objetivos reduzir a atividade do alumínio, elevar
o pH, aum<>ntar o teor de Ca e Mg e a disponibilidade de nutrientes como N, P, K, S, B e
Mo no solo. Os efeitos indiretos na grama podem ser observados na Figura 1.

•

Maior desenvolvimento do sistema radicular
devido à redução na atividade do AI,
facilitando a absorção de Ca e P,

•

Redução do "thatch" pela melhoria nas
condições
para
os
microorganismos
decompositores,

•

grama,
Melhor
desenvolvimento
da
apresentando maior densidade e coloração
mais adequada.

F i g u ra 1. Efeitos indiretos da calagem nos gramados.

Solos arenosos, com baixo teor de matéria orgânica, geralmente apresentam
baixo teor de Ca e Mg, e a falta da aplicação de corretivo da acidez neste podem
ocasionar, principalmente, a deficiência de Ca e Mg.
Segundo Carrow et ai. (2001) as principais gramas utilizadas no Brasil como a
São Carlos (Axonopus spp. ), a Bata tais (Paspalum notatum ), algumas Zoysias (grama
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esmeralda), Bermuda (Cynodon spp.) e a grama Seashore Paspalum são consideradas
to lerantes às condições de alta acidez do solo (p H em ág ua < 5,0 ou pH em CaCl 2 < 4,4).
Na Figura 2a pode ser observado que a redução no valor do pH do solo de 6,5 para 4,0,
acompanhada ou não do aumento do teor de AI no solo , não alterou o crescimento do
sistema radicular e da parte aérea da grama Zoysia japonica Steud . (Japanese
Lawngrass) equ iva lente a grama esmeralda no Brasi l (BALDWIN et ai., 2005) .
No

entanto,

podem

ocorrer

variações

da

tolerância

à

acidez do

solo,

principalmente, devido ao teor de alumínio (tóxico), entre espécies. Baldwin et ai. (2005)
observaram a redução no crescimento da part e aérea da grama berm uda híbrida
(Cynodon dactylon (L.) Pers . X C. transvaalensis Butt-Davis) cv. TifEagle com o aumento

do teor de AI no solo (Figura 2b). Somente a redução do pH de 6,5 para 4,0, sem a
presença do AI, não alterou o crescimento da grama .
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Figura 2 a. Fitomassa da parte aérea e
das raízes da grama ornamental Japonesa
(Zoysia japonica Steud.) não afetada nem
pelo pH e nem pelos teores de AI no solo .
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Figura 2 b. Redução da fito massa da parte
aérea grama bermuda (Cynodon dactylon TifEagle) afetada pelos teores de AI no solo.

Portanto, a dose de corretivo a ser utilizada depende da espécie a ser cultivada.
As recomendações de calagem para os gramados nos EUA são baseadas na elevação do
pH (em água) . No entanto, para as condições do Brasil, com o predomínio de solos mais
intemperizados e que sofrem alteração da capa cidade de reter cátions (CTC) com a
variação do pH, este não é um bom método.

o

método mais utilizado, no Brasil, para determinar a quantidade de corretivo

necessá ria é o baseado na saturação por bases do solo (V%) o qual se correlaciona
diretamente com o valor de pH da solução do solo (Tabela 1). Apesar do valor de pH da
so lução do solo não ter grande influência no crescimento das principais gra mas utilizadas
no Brasil, é importante a adição de corretivo para neutralizar a atividade do AI e elevar o
teor de Ca e Mg no solo. Na figura 3 pode ser observado os sintomas visuais da
deficiência de Ca e Mg na grama Santo Agostinho reduzindo a qualidade e o crescimento
do gramado.
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Tabe la 1 . Relação entre a saturação por bases (V%), pH em água e em CaCl2 do solo.
Saturação por
pH em Água
pH em CaCl 2
bases (V%)
5,1
4,5
30
5,3
4,7
40
5,5
5,0
50
5,7
5,3
60
70
5,6
5,9

80

6 O

pH (CaCl 2 ) = 3,66

5 8

+ 0,027 V** (r = 0,97)

e

A

Figura 3 . A - Redução do crescimento e
qualidade da parte aérea da grama Santo
Agosti nho com a deficiência de Ca (A) e Mg
(B) comparado com a grama sem deficiência
destes nutrientes.
B

O cálculo da quantidade de corretivo a ser aplicado segundo a saturação por

bases pode ser realizado pela seguinte fórm ula:
QC

= [(V2 -

V1) x C TC I (PRNT)] x 10

X

F

(1)

Sendo:
QC = quantidade de corretivo a ser aplicado, em gramas por metro quadrado (g m· 2),
V2 = saturação por bases ideal para a espécie de grama,
V 1 = saturação por bases do solo na camada que se deseja corrigir,
CTC = capacidade de troca catiônica do solo, em mmolc dm·3 ,
PRNT = Poder Relativo de Neutralização Total do corretivo, em %,
f = fator de correção para a profundidade de incorporação do corretivo. Utilizar f =0,5
para camada de O a 10 cm; f = 1 para camada de O a 20 cm e f = 1,5 para camada de O a
30 cm.
Para a produção de tapetes de grama esmeralda Godoy et ai. (dados não
publicados) observaram que a parcela que não recebeu ca lcário (V=35%, pH de 4,7 no
início do experimento) formou o tapete de grama no mesmo tempo que as gramas que
receberam a maior dose de calcário (3,7 t ha ·1
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Para não haver problemas de deficiência de Ca e Mg ou toxicidade por AI sugerese que utilize o valor de V2 de 70% para implantação de gramados e em áreas de início
de produção de tapetes e de o valor de 60% para gramados implantados.
Baseado nos resultados de Ba ldwi n et ai. (2005) t alvez o m étodo de ca lagem
baseado na neutralização do alumínio seja interessante para algumas espécies como a
grama Bermuda . Neste a quantidade de calcário a ser aplicada pode se calculada pela
seguinte fórmula:
QC

=AL •x (100/PRNT) x 1 O x F
3

(2)

Sendo:

= quantidade de corretivo a ser aplicado, em gramas por metro quadrado (g m·2),
Al 3+ = teor de alumínio na camada que se deseja corrigir, em mmolc dm· 3 ,

QC

Em gramados implantados recém roçados não se deve aplicar doses maiores que
250 g m·2 (2.500 kg ha· 1) de calcário e devem ser irrigados após a calagem para lavar o
material das folhas. Podem ser realizadas aplicações de calcário nas doses de 125 a 250
g m· 2 em intervalos de 3 a 6 meses para completar a dose total quando esta é maior que
250 g m·2 •
A correção da acidez do solo pela aplicação do calcário ocorre de modo mais
rápido quanto mais bem misturado for com o solo. No entanto, a incorporação do calcário
só é possível ser realizada no plantio do gramado, podendo ser incorporado até 20 ou 30
cm de profundidade. Em gramados já implantados ou áreas de produção de tapetes de
grama já instalados a aplicação do corretivo é feita na superfície.
O fato do calcário não ser incorporado reduz muito sua eficiência. Segundo
Carrow et ai. {2001) quando o calcário é aplicado sobre a superfície do gramado pode
demorar de 3 a 4 e de 6 a 10 anos para penetrar nas camadas de 15 a 30 cm, em solos
arenosos e muito argilosos, respectivamente. Godoy et ai. (dados não publicados)
observaram que em área de produção de tapetes de grama a adição de calcário na
superfície do solo (3, 7 t ha-1 ) aumentou o índice pH e os teores de Ca e Mg somente na
camada de O a 5 cm, após 8 meses da aplicação.
Para gramados esportivos, o ca lcário pode ser aplicado após a operação de
aeração, preenchendo os orifícios abertos pela operação com mistura de corretivo

+ areia

(Figura 4).
Figura 4. Processo de aeração
realizado em campo esportivo
seguido da aplicação de areia
mais corretivo de solo.
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Nos gramados ornamentais, onde o processo de aeração, normalmente não é
realizado, o calcário deverá ser aplicado na superfície, sob o gramado. É importante
lembrar que em gramados ornamentais onde há, além da grama, outras plantas
ornamentais a correção deverá ser feita apenas para o gramado. Plantas como as
azaléias e rhodhodendros se desenvolvem e florescem melhor em condições ácidas do
solo.
Nas áreas de produção de tapetes de grama, a aplicação deverá ser feita log o
após a colheita dos tapetes, para melhorar o contato do corretivo com o solo.
No exterior, a uti lização de um cultivador adaptado permite a aplicação do
calcário na profundidade de até 20 cm que pode ser utilizado em gramados instalados ou
em áreas de produção de gramas (Figura 4).
Figur a 4. O "Yeager - Twose Turf
Conditioner"
é
um
cultivador
desenvolvido nos Estados Unidos para
o uso em gramados insta lados. Ele
possui lâminas vibratórias espaçadas
de 15 cm e podem penetrar à
profundidade de 17 a 20 cm.

Segundo Carrow et ai {2001) um modo de aumentar a movimentação do Ca 2 +
aplicado na superfície, na forma de calcário, para a subsuperfície é por meio da utilização
de fertilizantes nitrogenados amon iacais como o su lfato ou o nit rato de amônio .

NH4N03 + 202 7 2HN03 + H 20
CaC 0 3 + 2 HN 0 3 7 Ca(N03) 2 + C0 2 + H 20

Valores de pH do solo mais elevados podem não proporcionar o crescimento
mais rápido da grama mais podem reduzir a formação de colchão ("thatch") e a
incidência de Rhizoctoniose ("spring dead spot" - Rhizoctonia cerealis).

3 . ADUBAÇÃO FOSFATADA

O primeiro sintoma da deficiência de fósforo nas gramas é a redução na taxa de
crescimento das folhas, raízes, estolões e rizomas, apresenta ndo coloração verde escuro
(maior concentração da clorofila devido o menor crescimento) (Figura 5) . A ocorrência da
deficiência de P nas gramas é favorecida, além do baixo teor de P no solo, pela adubação
com altas doses de N, remoção de aparas e solo de textura arenosa.
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Figur a 5 . Gramas com
deficiência (esquerda) e
com nível adequado de
fósforo (direita).

Uma das vantagens dos gramados na absorção do fósforo é que estes ocupam
toda a su perfície do solo com sist ema radicular denso reduzindo a distâ ncia que o íon
fosfato deverá ser deslocado por difusão para entrar em contato com as raízes. A
aplicação do adubo fosfatado torna-se mais importante quanto menor a área do solo
ocupada pelas raízes. Portanto, os maiores efeitos da adubação fosfatada nas gramas são
observados na implantação de gramados, nas quais o sistema radicular é pouco
desenvolvido no início, principalmente, quando este é implantado por sementes
(CARROW et ai., 2001) .
Para solos com baixo teor de P é recomendado misturar, na camada de 5 a 10
cm de profundidade do solo, a dose de P2 0 5 de 10 g m· 2

(

100 kg ha. 1 ) adicionando

posteriormente, na superfície, mais 5 a 10 g m·2 (50 a 100 kg ha. 1) após o plantio do
tapete, plugou sprig ou após a semeadura.
Para áreas de produção de grama o P pode ser aplicado logo após a colheita do
tapete, na superfície, util izando doses de P20 5 de 50 a 200 kg ha· 1• Para solos mais
argilosos é preferível realizar duas a quatro aplicações com as doses de P2 0 5 de 25 a 50
kg ha· 1 do que uma única aplicação de 50 a 200 kg ha· 1
Em gramados sobre solos arenosos ou nos greens de campos de golfe, a
adubação fosfatada pode ser parcelada em quatro a seis aplicações da dose de P2 0 5 de

1,2 a 2,5 g m· 2 (12 a 25 kg ha.1 ), num total de 5 a 15 g m· 2 (50 a 150 kg ha.1 ) .
T a b e la 2. Adubação fosfatada para manutenção de gramados e para produção de

tapetes de gramas.
Teor de P
Plantio de tapete,
plug, sprig ou
no solo
semente
mg dm· 3

Manutenção do
Gramado (ornamental
ou esportivo)
kg ha· 1 (g m · 2 )

Produção de tapete de
grama ou green de
campo de golfe

O - 15

200 -250 (20-25)

50-75 (5-7,5)

100-200 (10-200)

16 -30

100- 150 (10-15)

25 -50 (2,5-5)

50-100 (5-10)

> 31

50-100 (5-10)

0-25 (0-2,5)

25 -50 (2,5-5)

Com exceção do momento do plantio do gramado, quando a dose de P20s for
maior que 50 kg ha· 1 esta deve ser parcelada em duas ou mais aplicações.
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Quando é realizada a semeadura de grama de clima frio em gramado de clima
quente ("overseeding") deve ser aplicada dose de P205 de 2,5 e 5,0 g m·2 (25 a 50 kg
ha- 1 ), principalmente, quando é utilizada alta densidade de sementes.
A remoção das aparas pode resultar na redução do teor de P disponível do solo
com o decorrer dos anos, por isso a adubação fosfatada deve ser diferenciada para
gramados nos qua is são retiradas ou não as aparas. Segundo Kussow (2003), du rante
quatro anos de manutenção de um gramado, sem realizar a adubação fosfatada, pode
haver redução do teor de P no solo de 8 mg dm-3 quando as apa ras não são recolhidas e
de até 20 mg dm -3 quando as aparas são recolhidas. Quando são aplicadas doses de P2 0 5
de 2,5 e 5,0 g m· 2 (25 a 50 kg ha-1 ) por ano, para gramados onde são recolhidas e
gramados onde não são recolhidas as aparas, respectivamente, é possível a manutenção
do teor de P sem haver redução .
Logo, a adubação fosfatada para gramados já instalados deve apenas repor a
quantidade de P exportada da área não havendo grandes respostas a doses maiores.
Pod em ser aplicados de 2,5 a 5 g m· 2 de P20 5 por ano. As maiores respostas à adubação
fosfatada ocorrem quando esta é realizada após o gramado passar por uma fase na qual
o sistema radicular sofreu prejuízos como pelo ataque de nematóides, pragas, estresse
por sal inidade ou após fase de temperatu ras baixas na qual ocorre à morte de raízes .
Segundo Johnson et ai. (2002) em greens de golfe devem ser utilizadas baixas
doses de P (60 kg ha· 1 de P2 0 5 por ano) para red uzir a possibilidade de incidência de Poa

annua L., as perdas de P por lixiviação e os riscos de contaminação do lençol freático, e
maior distância de rolamento da bolinha.
Guerta l (2001) conclui u que para greens de golfe com grama bermuda híbrida
("Tifdwarf") e Poa trivialis no inverno a aplicação de P deve ser parcelada ao longo do
ano para reduzir as perdas deste por lixiviação e o modo mais adequado de aplicar o
fertilizante fosfatado é aplicá-lo nos orifícios real izados na operação de aeração quando
comparada à aplicação superficial (Figura 4).

4. ADU BAÇÃO POT ÁSS ICA

O potássio não influencia de modo significativo o crescimento das gramas, mas
pode afetar a tolerância à seca, frio, alta s temperaturas, pisoteio e estresse por
salinidad e.
Godoy et ai 2007 observaram que o K não influenciou o crescimento da grama
esmera lda (Zoysia japonica Steud .) e nem a velocidade de fechamento do tapete.
Somente a dose de 300 kg K20 ha· 1 permitiu manter o teor de K no solo acima do teor
inicial (1,4 mmol, dm-3 ) após 9 meses de cultivo, uma vez, que as aparas do corte eram
coletadas. No entanto, pôde ser observado no final do experim ento que as plantas que
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receberam a maior dose de K perdera m menos água por transpiração, o que pode
im pl icar num aumento do turno de irrigação no fina l do ciclo.
As doses de potássio para gramados dependem do teor de potássio do solo e do
tipo de gramado ou taxa de manutenção (Tabela 3). As doses maiores de potássio da
Tabela 2 devem ser utilizadas para solos arenosos, gramados irrigados, quando as
aparas são reco lhidas e quanto maior a intensidade de uso do gramado.

Tabe la 3. Adubação potássica para manutenção de gramados e para produção de
ramadas .
Gramados
Gramados
Gramados Esportivos <2 >
Teor de K no solo
3
1
mmolç dm"
Ornamentais
Esportivos< >
Produ ção de Gramas
--------------------------- K2 0, kg ha· 1 --- ---- ---- --------------- ---0 ,0 - 0 ,7

80

150 - 200

300 - 350

0 ,8 - 1 ,3

60

100 - 150

250 - 300

1 ,4- 3, 0

40

50 - 100

200 - 250

> 3,0

20

O - 50

100 - 150

Segundo Carrow et ai. (2001) para greens de golfe, onde a lixiviação de K é
grande, a adubação potássica pode ser baseada na relação N: K 20 (Tabela 4 ). Para
gramados ornamentais sobre solo arenosos e submetidos a alta lixiviação (chuva ou
irrigação) pode ser utilizada a relação N:K2 0 de 1:0,75.
Tabela 4. Relação N: K 20 em função da dose de N utilizada para gramados sob solos
arenosos e irrigados ou em locais com alta intensidade de chuvas.
Dose de N
Relação
Kg ha· 1 ano· 1

N :K 20

< 170

1 : 1,75

170 - 350

1 : 1

351 - 600

1: 0,75

> 600

1 : 0,50

Sartain (2002) recomenda a apl icação da dose de K2 0 de 140 a 200 kg ha· 1,
parcelado em três aplicações, para a produção de tapetes de grama Santo Agostinho
para solo com baixo teor de K ( < 3,0 mmolc dm.3 ).
Segundo Koske (2001) e Wieko (2003) para a produção de tapetes de grama
Bermudas, Zoysia e Santo Agostinho o potássio deve ser aplicado na relação N:K de 2: 1,
ou seja, deve ser aplicada, a cada 4 a 6 semanas, após a primeira roçada, a dose de K20
de 30 kg ha· 1 para cada dose de N de 50 kg ha· 1, com o
tolerância à estresses e melhora r o enraizamento da grama .
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Snyder e Cisar (2000) testaram as relações K:N de 2; 1; 0,5 e O para grama
bermuda híbrida crescida em solo arenoso e observaram que a fa lta de aplicação de K
causou severa deficiência, mas o aumento da relação K: N de 0,5 para 1 não
proporcionou melhoria na qualidade do gramado.
Nos EUA, Tu rner (2003) recomenda a aplicação de 100 a 200 kg ha·1 de K2 0 ha· 1
e a Minnesota University (2003) recomendam a aplicação de até 300 kg ha·1 de K20 ha· 1 •
A utilização de doses de K20 de 70 a 100 kg ha· 1 em experimentos realizados no
município de Itapetininga, principal região produtora de tapetes de grama no Brasil, tem
permitindo a produção de tapetes de grama esmeralda, no entanto o teor de K no solo se
mantém muito baixo. Backes (2008) obteve a produção de tapetes de grama esmeralda,
com boa qualidade e em 7 meses após o corte do tapete anterior utilizando a dose de
K20 de 200 kg ha· 1 em cobertura.
5. A DUBAÇÃO NITROGENADA

De acordo com Carrow et ai. (2001), o nitrogênio é o nutriente que mais tem
influência em respostas das gramas como: (a) coloração; (b) crescimento e densidade da
parte aérea; (c) crescimento das raízes, rizomas e estolões; (e) reserva de carboidratos;
(f) tolerância a baixas temperaturas; (g) resistência à seca; (h) tolerância compactação e
ao pisoteio; (i) acúmulo de "thatch" (colchão) e (j) potencia l de recuperação. Assim, o
nitrogênio é o elemento que usualmente requer o manejo mais técnico.
Quando o nível de N-nítrico é elevado no solo, a capacidade de redução de
nitrato a amônio na planta pode ser excedida e o nitrato ser translocado para as áreas de
crescimento da planta. Em função disso menos carboidrato será alocado para produção
de aminoácidos, prejudicando a quantidade de carboidrato encaminhada para as raízes, o
que deve resu ltar na estimu lação da parte aérea e dim inuição de raízes. Também com
elevado nível de N no solo, há aumento da formação do colchão, o que não acontece
quando não se aplica N.

Dinâmica do N no solo

Para ava liar a disponibi lidade do N para plantas, tem-se que conhecer a
dinâmica deste nutriente no solo e as transformações, adições e perdas que podem
ocorrer em função das condições diferentes de clima e solo.
A complexidade das reações do N no solo dificulta a avaliação da disponibilidade
para as plantas. O grande reservatório de N no solo é a matéria orgânica, no entanto é
muito complexa a previsão do quanto de N poderá ser liberado (mineralizado) para as
plantas durante um determinado período. Um primeiro aspecto é que a matéria orgânica
do solo {MOS) não é um material uniforme. Portanto, os compostos contendo N podem
ser de liberação rápida ou lenta, dependendo da forma química que os mesmos se
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apresentam. Outro aspecto preponderante é a biomassa microbiana que atua sobre a
MOS cuja atividade

é variável com o manejo do solo e as condições edafoclimáticas.

Pode-se considerar como condições ótim as para mineral ização do N orgânico no solo pH
6- 7; condições aeróbias, umidade entre 50 e 70% da capacidade de retenção de água,
temperatura de 40 a 60° C (MOREIRA & SIQUEIRA, 2002).
A adição de matéria orgân ica em gramados inclui o "topdressing" ou ainda a
acumulação de partes da planta de grama como aparas, raízes e rizomas. Por outro lado
em gramados estabelecidos pode ocorrer a formação de camada orgânica denominada
"thatch"

ou colchão. Condições de não favoreça m a atividade microbiana tal como o

baixo pH, clima (baixa temperatura), alta relação C/N do colchão também tem influência
na formação dessa camada orgânica. No entanto, há condições em que altas doses de N
promovem este acúm ulo de matéria orgânica, principalmente quando a temperatura do
solo é elevada e relação C/N adequada para a atividade microbiana. Doses elevadas de N
amoniacal, promovem abaixamento do pH o que interfere na população microbiana e
consequentemente na decomposição da massa orgânica que dá origem ao colchão.
A imobilidade do N é um processo que ocorre concomitantemente com a
mineralização, porém no sent ido inve rso. A imobil ização é a transformação do N
inorg ânico em orgânico e é dependente da relação C/N do material. A condição de
equilíbrio, na qual a mineralização é aproximadamente igual à imobilização, ocorre
quando a relação C/N está na faixa de 20 a 30.
As aparas de modo geral têm relação C/N baixa, próxima a 10: 1 e, portanto, são
rapidamente decompostas no solo liberando amônio.
A nitrificação é uma seqüência do processo de mi neralização, onde o N
amoniacal é oxidado a nitrato, através de bactérias quimiautotróficas. Para cada mol de
amônia oxidado, há liberação de dois moles de H+. Essa reação demonstra a importância
das fontes que tem nitrogên io amoniaca l na acid ificação do solo. Portanto, altas taxas de
N-amonical tem alto poder de acidificação. Um outro aspecto importante da nitrificação é
a dependência de oxigênio para que ocorra. Em solos compactados, quando a superfície
do solo é mantida demasiadamente úmida, a taxa de nitrifi cação é reduzida, favorecendo
perdas de N por desnitrificação.
A desnitrificação é a perda de nitrogênio na forma gasosa, como óxido nitroso
(N 20), óxido nítrico (NO) ou N2 • Todas as formas são facilmente perd idas para a
atmosfera. Algumas condições especificas podem influir na desnitrificação: presença de
matéria orgâ nica facilmente decomponível, conteúdo de umidade do solo, temperatura e
pH do solo, nível de nitrato no solo, etc. Em gramados há altos níveis de matéria
orgânica facilmente decomponível proveniente das aparas, material acumulado no solo
(colchão) ou ra ízes mortas. Aliado a este fato, principa lmente nos gramados esportivos,
as áreas são irrigadas e muitas vezes com problemas de compactação devido ao pisoteio.
-11-
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Este uso promove baixas taxas de aeração e conseqüentemente perdas de N por
desnitrificação. Considera-se que valores de oxigênio no solo muito baixo ( <2%)
favorecem

significantemente

a

desnitrificação.

No

entanto,

pode

haver limitada

desnitrificação em pH baixo, uma vez que os microorganismos responsáveis por este
processo são sensíveis a baixo pH. Segundo Carrow et ai. 2001, apenas um trabalho de
pesquisa sugere perdas de N por desnitrificação de até 85%, no entanto, a maioria das
pesquisas sugere perdas da ordem de 5%.
Outro potencial de perda de N é a volatilização, que ocorre principalmente
quando a uréia é aplicada. O potencia l de perdas poderá ser maior em função da
temperatura, pH do solo, umidade, capacidade de troca catiônica e manejo da aplicação.
Há trabalhos que determinaram perdas menores que 36% do N aplicado (PETROVIC,

1990). Estas perdas podem ser reduzidas substancialmente se houver irrigação após sua
aplicação. A redução das perdas por volatilização de 8 e 1% para lâminas de água de 1
e 4 cm, respectivamente. A formação do "thatch" também influencia nas perdas, uma
vez que essa matéria seca apesar de conter urease, não consegue reter a amônia,
diferentemente do solo.
A lixiviação, considerada uma das perdas mais importantes em gramados onde
se utiliza substratos é o caminhamente do nitrato (N03 º) em profundidade, atingindo
camadas do solo fora do alcance das plantas. Alguns fatores podem favorecer a lixiviação:
taxas elevadas de N onde principalmente foram aplicadas fontes que contenha nitrato ou
em solos onde a transformação de amônio em nitrato ocorra rapidamente; a aplicação de
N ocorre quando a planta

está em baixa atividade (baixa

temperatura);

solos

predominantemente arenosos ou substratos com alta drenagem; solos onde o lençol
freático é superficial.
A lixiviação é mais intensa na formação do gramado em relação ao gramado já
estabelecido. Em função deste potencial de perdas, é importante manejar em gramados
a adubação nitrogenada, utilizando programas que minimize a lixiviação.
Nos EUA a preocupação da contaminação dos cursos de água com nitrato
proveniente

de

adubação

nitrogenadas

em

gramados

é

grande,

principalmente

considerando a grande extensão que ocupam, quer sejam para área esportiva, de lazer
ou residenciais.

Para as condições brasileiras, tal preocupação é muito menos

importante e bastante restrita, no entanto, quando se pensa em utilizar melhor o N
aplicado como fertilizante todos ganham, quem aplica, por estar economizando recursos
e o ambiente pela questão da contaminação. Os resultados de Petrovic (1990) mostram
que a absorção de N em gramados é da ordem de 5 a 74% e que essa grande variação
se deve a fatores edafo-climáticos, mas também manejo da adubação e espécies de
grama. Segundo este autor a espécie é um dos fatores mais importantes na taxa de
absorção de N, porém a temperatura, umidade, quantidade aplicada, N disponível no solo,
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fontes de N, contribuem para maior ou menor absorção pela planta e também maior
contaminação ambiental.
Perdas de N por escorrimento superficia l também podem ocorrer, no entanto,
em áreas com boa cobertura de grama e alta infiltração de água, as taxas de perdas via
escorrimento são mínimas. Adubos orgân icos são mais suscetíveis ao escorrimento
devido a densidade de partículas .
Outro tipo de perda que deve ser considerada é a remoção das aparas,
provenientes do corte de grama. Há uma significante remoção de N quando as aparas
são removidas rotineiramente da área. Na Tabela 5 são apresentadas a quantidade de
massa seca referente as aparas de algumas espécies de grama.
Tabela 5. Fitomassa seca das aparas de algumas espécies de grama, coletada durante o
ano, em gramado~s;;..;..n~o~s~E~U~A
~
· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gramas
Mês
Bermuda
Batata is
São Carlos
St Agostinho,
Zoysia
------------------ kg ha- 1 -------------------Jan
o<l)
o
O
Fev
O
O
O
Mar
244
244
244
Abr
976
732
488
Mai
1464
976
732
Jun
1952
1220
976
Jul
1952
1220
976
Ago
1952
1220
732
Set
1464
976
732
Out
976
732
488
Nov
244
244
244
Dez
O
O
O
5612
11224
7320
Total
( 1) Devido ao inverno rigoroso nos EUA, nos meses de dezembro a fevereiro, o crescimento destas gramas de
estação quente é muito reduzido não sendo necessário roçar.
Fonte: adaptado de: http://aggiehorticulture.tamu.edu/plantanswers/turf/publications/fertil.html

A quantidade de apa ra s, quando retiradas do gramado, exporta, em função do
teor de N nestas, cerca de 25 a 60% do N aplicado. Hummel e Waddington (1984) em
estudo de 3 anos avaliaram a exportação de 46 a 59% do N aplicado quando as apara
são recolhidas do gramado. Na tabela 6 são apresentados os resultados de quantidade
de N aplicado em grama bermuda em função do manejo da área, incluindo a remoção ou
não das aparas. Quando as aparas são devolvidas a área, há diminuição da adubação
nitrogenada de gramados.
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Tabela 6. Quantidade de nutrientes aplicado em área de grama bermuda em função do

mane ·o
Nutriente
Nitrogênio
Fósforo
Potássio
Magnésio
Enxofre
Zinco
Manganês

Cl ipping reciclado
Area com overseed
Clipping removido
----------------------- - --- kg ha· 1 ------------------------ - - - - -----585
290
634
73
146
112
415
195
390
112
98
70
195
0,6
0,6

Fonte : adaptado de : http: //aggie-horticultu re.tamu.edu/plan tanswers/ tur f/publications/ferti l.html

Resposta d iferenciada de N em função da espécies

A resposta a N também é diferenciada segundo a espécie . Este aspecto além de
direcionar a melhor dosagem de fertilizante, em casos de mistura de gramas poderá
favorecer o desenvolvimento de uma em detrimento da outra. Um exemplo citado por
Carrow et ai., (2001) ilustra esta situação. Quando em gramados misturadas Kentucky
blu egrass (Po a pratensis) e fetusca (Fetusca spp.), a Kentuscky bl uegrass irá dom inar
quando altas taxas de N forem apl icadas, o contrário ocorrerá com a fetusca.

Adubação nitrogenada x plantas daninhas

A competição entre gramas e planta dan inha também poderá ser maior ou
menor em função da dose de N aplicada. Baixas doses de N comprometem a densidade
do gramado favorecendo o surgimento de plantas dan inhas . Doses adequadas de N, pelo
contrário, promove rápido fechamento do solo, dificultando e competindo com as plantas
dan inhas. Algumas espécies de plantas daninhas precisam de luz para germinar e a
cobertura mais rápida do solo pela grama pode afetar a germ inação, dim inuindo a
popu lação de plantas a serem controladas dentro do gramado. Portant o, um programa de
adubação nitrogenada serve de meio importante para manejo de plantas daninhas.

Adubação nitrogenada x doenças

A dose e o momento de aplicação de N pode também ter impacto sobre
susceptibi lidade dos gramados à doenças. Para elevadas taxas de N, alguns efeitos já são
conhecidos como diminuição da espessura de parede das células, o que promove tecidos
mais suculentos e com baixo nível de carboidrato, tornando a planta mais susceptível a
Pythium spp. Já em plantas que receberam baixas doses de N, resu ltam em lento

crescimento, senescência de folhas, tornando as plantas mais susceptíveis a "do/lar spot ",
causado por Sclerotinia; ferrugem causado por Puccinia spp , entre outras doenças. Em
função disso, muitos autores indica m que a nutrição adequada é, muitas vezes, um dos
principais métodos para adequado controle de doenças.
O nitrogênio também poderá influir na ocorrência de doenças, à medida que promove
aumento de microorgan ismos não patogênicos, que podem promover a supressão do
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nível de atividade de organismos patogên icos. A mudança de pH promovida pelos adubos
nitrogenados poderá também levar a seleção de organismos mais adaptados ao pH do
solo .

Doses de aplicação de N

A dose de N a ser uti li zado nos gramados é bastante variável, devendo-se
considerar as condições do gramado, o conhecimento de como a grama responderá a
adubação, a intensidad e de m anutenção do gramado, a espécie de grama, a fonte de
fertilizantes nitrogenados ut ilizada, entre outros fatores.
Segundo Carrow et ai. (2001) os principias fatores que devem ser considerado
para determinar a dose de N a ser aplicada no gramado são :
- expectativa de qualidade do gramado
- remoção de aparas
- intensidade de uso do gramado
- freqüência de irrig ação ou quantidade de chuva
- tipo de solo (textura)
- realização de "overseeding"
- sombreamento
- doenças
- necessidade de recuperação do estado do gramado
- teor de matéria orgânica do solo
Nos trabalhos de pesquisas conduzidos fora do Brasil, há tabelas de adubação
contendo quantidade de N a ser aplicada em função da baixa, m éd ia e alta manutenção
do gramado (Tabela 7). O intervalo na quantidade de adubação deverá ser ajustado, pelo
responsável do campo, principalmente baseado na sua experiência, na observação do
campo, antes ou após um torneio específico, intensidade de pisoteio, deslocamento de
placas de gramas após jogo, etc. A complementação a adubação nitrogenada também
poderá ocorrer em função dos manejes específicos dos gramados como: corte vertical,
"grooming", irrigação, além de que, o volume e peso de aparas cortadas quase que
diariamente, pe rmitem ava liar a menor formação de massa, quando a adubação de N
não está adequada.
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T a b e la 7 . Dose de nitrogên io requerido para gramados em estação quente em fu nção do

nível de man utenção do gramado .
Nível de
Manutenção
Baixo
Médio
Alto

Quantidade aplicada anua lmente
--- kg de N por ha· 1
90 - 150
150 - 300
300 - 600

- --

--- g de N por m 2
9 - 15
10 - 30
30 - 60

---

Adaptado de Carrow et ai. 2001.

Outro fator para variação na taxa de aplicação de N é a espécie que esta sendo
cultivada . Mu itos gramados req uerem uma quantidade mínima de N para manutenção,
uma vez que as espécies são competitivas à ba ixa dose de N. É o caso da São Carlos
(Axonopus spp) e Batata is (Paspalum notat um ) . Já para grama bermuda híbrida a

necessidade de N encontra- se em outro patamar, diferente inclusive da bermuda comum
(Tabela 8).
O nitrogênio é o nutriente de pri m eira importâ ncia na produção e qua lidade de
tapetes de grama, tendo maior impacto nas taxas de crescimento da parte aérea e raízes .
A densidade do tapete, o fechamento do tapete (favorecendo a diminuição da plantas
invasoras),

a incidência de doenças, a recuperação sobre o estresse de inverno e o

tempo de corte são dependentes do N.
De modo geral doses m aiores de N e maior freqüência de apl icação podem
reduzir o tempo de produção da gram a, entretanto, doses excessivas forçam o
crescimento da parte aérea em detrimento do sistema radicu lar, red uzi ndo a capacidade
do tapete de ser manuseado após o corte ("liftability") . No sistema de produção de
tapetes de grama o crescimento de raízes e dos r izomas é crítico no desenvolvimento de
um tapete mais resistente ao m anuseio na colheita, no transporte e no plantio.
No plantio de gramados por sem entes, sprigs ou plugs as doses de N devem ser
ba ixa em torno de 2,5 a 5 g m· 2 após duas semanas do plantio ou semeadura e
posteriormente a cada duas ou quat ro semanas até formar o gramado (cobrir totalmente
o solo). Quando o plantio é realizado por tapetes não deve ser aplicado N no plantio
aplicando de 1,25 a 2,5 g m· 2 quat ro sem anas após o plantio e depois a cada quatro ou
seis semanas até o pegamento do tapete.
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Tabela 8. Quantidade aproximada de nitrogênio aplicada nos meses de crescimento em

espécies de grama de estação quente.
Nome comum
Nome científico

Recreação
Gramados em
eral
Quantidade por mês
------ kg de N ha · 1 ------

Necessidade
de N

·······sã.tâtais··········Pa.spãiüm-;.;Õtaiúm··· ·······o··~-Ú> ·----------··s·-::2~f-----------·e;ãix·ã······
........ ........... ................ ...~RP............................. .............. .......... .. .. ............ ....... .
Bermuda
Cynodon spp.
10 - 20
20 - 35
Baixa-média

.. f~r:r:1!-!r:r:1..t:tJ~~i_
q9__................. _.................... ?:9. :-: .~-q· .......... -~9..-~.?.?.........f:'1~_q[~---~!~9.. .
Seashore

Paspalum vaginatum

10 - 20

20 - 40

Baixa-média

... ... R~-~I?~ 1_1:1!n .............. .................. ........... ........... ............................... ...... ... ..... .
Stenotaphrum
15 - 25
20 - 30
Baixa-média
secundatum
----- .. --...... --.. -.. ------- - ---....... -.. -.... --------- .. ........ ---... ------------........... -...... --------- - ... -............... --------- ... . ..... .
Zoysia Comum
Zoysia spp.
5 - 15
15 - 25
Baixa-média
Melhorada
10 - 15
15 - 30
Baixa - m édia

St. Agostinho

Adaptado de Carrow et ai. 2001. A quant idade considera os meses onde o gramado está em crescimentos.
Gramados em geral: parques, jardins e residências.
Recreação: campos de golfe e campos esportivos.

Godoy et ai. (2007) verificaram que a dose de N de 600 kg ha· 1 permitiu a
cobertura total do solo pela grama Zoysia japonica (Esmera lda) em m enor tempo em
comparação com as outras doses (200 e 400 kg ha"1 ) . No entanto não foi avaliado a
qua lidade do tapete, quanto a resistência ao manuseio.
Segundo Godoy (2005) doses de N entre 350 e 400 kg ha· 1 proporcionaram a
produção de tapetes de grama Santo Agosti nho e Esmeralda, no período de 6 e 10 meses,
respectivamente, e com boa qual id ade. O tempo de formação do tapete de grama
Esmeralda não foi alterado pelo parcelamento das doses de N em três ou seis aplicações.
Doses de N maiores que 400 kg ha· 1 reduziram o acúmu lo da fitomassa seca de raízes de
ambas as gramas .
Backes et ai. (2008) util izando a dose de N de 300 kg ha· 1 obteve a produção de
tapetes de grama esmeralda com boa qualidade com 9 meses após o corte do tapete
anterior.
Em áreas de produção de tapetes de grama a dose de N pode variar de acordo
com os seguintes fatores:
- espécie da grama
- velocidade da taxa de cobertura
- espessura do tapete de grama colhido (quantidade remanescente de rizomas)
para gramas rizomatosas
- largura da faixa de grama remanescente para gramas estolo níferas .
A adubação nitrogenada deve ser evitada nas duas a três semanas antes da
colheita do tapete. Segundo Darrah & Powell (1977) altos níveis de N estimulam o
crescimento excessivo da parte aérea elevando as taxas de respiração. Este processo
ocasiona um aumento na temperatura prejudicando a qualidade do tapete. Além disso, a
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utilização da adubação nitrogenada próxima da colheita estimu la o crescimento da parte
aérea reduzindo o nível de carboidratos das gramas, que poderiam ser utilizados,
futuramente, na produção de novas raízes, após o plantio do tapete .
O conteúdo de N da gra ma Santo Agostinho nos m eses mais quentes e úmidos
deve ser baixo (mínimo), pois as folhas se tornam muito sucul entas ao ataq ue de pragas.
O excesso de N nas gramas além de tornas as folhas mais suscetíveis ao ataque de
pragas torna as mais suscetíveis aos danos da geada e menos tole rantes para enfrenta r
períodos de estresse .

6. ADUBAÇÃO COM M ICRONUTRIENTES

Apl icações mensais de doses de Fe de 0,6 a 1,2 kg ha· 1 podem ser utilizadas em
greens de golfe cujo substrato é constitu ído, principalmente de areia para melhorar a
coloração verde. A inclusão de 5 kg ha· 1 de N com a aplicação de Fe potencia liza a
resposta e a duração da coloração verde mais intensa .
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1. INTRODU ÇÃO

A produção de gramas vem aumentando devido a grande demanda para a
formação de gramados. Os benefícios ambientais dos gramados estão relacionados com

a

proteção das casas e locais de lazer da poeira e lama, amenizando os efeitos da
intensidade da luz e calor (TURGEON, 1996). O hábito de crescimento denso da grama
causa

um abrandamento da velocidade das enxurradas, reduzindo a perda dos

sedimentos, e aumentando a infiltração (LINDE et ai. , 1998). A quantidade de
sedimentos perdidos em uma área coberta com palha é dez vezes maior que a de um
gramado. Por aumentarem sobremaneira a capacidade de infiltração de água no solo,
gramados também reduzem as perdas de nutrientes (GODOY et ai. , 2006) .
Entretanto, para que os gramados desempenhem todos estes benefícios é
necessário que ele esteja adequadamente suprido com todos nutrientes minera is
essenciais, para que possa ter um bom crescimento e manter a qualidade. Como a
maioria dos solos não possui os nutrientes numa quantidade suficiente para atender a
demanda pelas gramas, é necessário aplica-los, através da adubação (GODOY & VILLAS
BÔAS, 2003).
A crescente demanda e maior exigência do mercado consumidor, quanto à
qualidade final dos gramados, são os dois principais fatores que impu lsionam às áreas
produtoras, principalmente, as próximas dos grandes pólos consumidores (GODOY,
2005) .
Segundo Godoy e Villas Bôas (2003) no sistema de produção de tapetes de
grama ocorre compactação das camadas superficiais do solo que é desejada para facilitar
o corte dos tapetes e para que estes fiquem inteiros e firmes. Como as áreas de
produção são utilizadas por vários anos após sua implantação, sem que se mobilize o
solo de modo efetivo e a descompactação destes solos não é possível,

pois,

escarificações ou subsolagens quebrariam a estrutura necessária para o corte do tapete,
a quantidade de fertilizantes adicionada neste sistema deve ser alta, para elevar a
concentração de nutrientes no solo e suprir a redução de aeração nas raízes e absorção
ativa de nutrientes já que a compactação acaba diminuindo a eficiência de absorção de
nutrientes pelas plantas.
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Além disso, a extração de nutrientes em áreas de produção de tapetes de grama
é elevada, pois além das aparas cortadas durante o ciclo de produção, o tapete é retirado
da área com os nutrientes absorvidos e os nutrientes contidos no próprio solo, que são
levados juntamente com o tapete. Na fase produtiva da grama a adubação representa
21,5% dos custos (AGRIANUAL, 2006).
Segundo Bowman et ai. (2002), o nitrogênio é o elemento mineral requerido em
maiores quantidades pelas gramas e quando mantido em níveis adequados promove o
vigor, a qualidade visua l e a recuperação de injúrias . No entanto, a quantidade de N
disponível na maioria dos solos é insuficiente para atender uma alta ex ig ência do
gramado e, portanto, aplicações regulares de ferti lizante nitrogenado são necessárias.
Uma adubação nitrogenada adequada pode proporcionar a formação do tapete em menor
tempo, com boa qualidade (GODOY, 2005).
A uréia é o fertilizante nitrogenado que mais se emprega nos diferentes sistemas
de produção agrícola no Brasil e no mundo, seguido do sulfato e nitrato de amônia. No
entanto parte do N é fornecido por outras fontes, entre elas resíduos orgânicos e coprodutos da atividade industrial. Em função dos consideráveis teores de nitrogênio, estes
produtos apresentam-se como um substituto de parte ou do total da adubação mineral
para esse nutriente.

2 . LO DO D E ESGOT O

O t ratamento dos esgotos resulta na produção de um lodo rico em matéria
orgânica e nutrientes, denominado lodo de esgoto, havendo necessidade de uma
adequada disposição final desse resíduo. O solo representa não somente um sistema
apropriado, mas também a oportunidade para o manejo do mesmo com o mínimo de
efeitos sobre o ambiente, podendo potencialmente, gerar vários benefícios químicos,
físicos e biológicos . No entanto, caso esses efeitos não sejam corretamente avaliados,
podem acarretar danos ao sistema solo-planta.
As pesquisas e o desenvolvimento relacionado ao tratamento e disposição de
lodo de esgoto têm aumentado nos últimos anos. Há também um aumento no
con hecimento da taxa de produção, métodos de caracterização, técnicas de manejo e
processamento, benefícios e riscos da uti lização do lodo na ag ricu ltura e também do
comportamento do lodo no meio ambiente.
O lodo de esgoto é um fertilizante de baixo teor e de composição extremamente
variável

(Tabela

1). Comparativamente

aos

fertilizantes químicos tradicionais as

diferenças desfavoráveis aos lodos, inerentes aos custos de transporte, manuseio,
aplicação e monitoramento, decrescem ao longo dos anos, em virtude do incremento dos
custos da energia necessária à produção dos ferti lizantes comerciais.
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T abela 1. Macronutrientes dos Lodos de Esgoto Obtidos Pela SABESP e Pela SANEPAR,

em Diferentes Estações de Tratamento de Esgoto (adaptado de Melo & Marques, 2000) .
SABESP
SANEPAR
Elemento
V. Leopoldina
Franca
ETE
RALF
Barueri
---------------------------g kg · 1 base seca-- -------------------------------Carbono
390
321
201
N-Kjeldahl
22,5
18,5
79,1
49,1
22,1
Fósforo
3,2
9,4
10,6
3,7
2,1
1,4
Potássio
0,04
1,6
0,63
1,5
Cálcio
72,9
5,6
22,1
15,9
8,3
Magnésio
9,6
2,4
2,1
6,0
3,0
Enxofre
5 1
10 1
Segundo Ga ldo et ai. , (2004) o uso de lodo de esgoto na agricu ltura contribui
para reduzir o consumo de ferti lizantes inorgân icos, devido à presença de nutrientes
essenciais às plantas e matéria orgânica, denotando assim uma redução de custos pela
agricultura e diminuição do acúmulo nos centros de produção.
O nitrogênio é normalmente o mais valioso constituinte do lodo, sendo também
o nutriente ao qual as culturas apresentam maiores respostas. Ele também pode ser
usado como fator limitante para a definição _da dose máxima de lodo a ser apl icado ao
solo, pois, acima de certa dose, o nitrogênio pode lixiviar em forma de nitratos e
contaminar o lençol freático (SANEPAR, 1997).
O lodo de esgoto tem apresentado bons resultados como fornecedor de
nutrientes para diversas culturas, sendo, portanto, um fertilizante potencial em diversas
condições de solo e clima .
Em experimento realizado por em Itapetininga, reg1ao com a maior área
produtora de tapetes de grama do Brasil, Backes (2008) observou que a adubação
quím ica e as doses de 20, 30, e 40 Mg ha· 1 de lodo permitiram a formação do tapete de
grama esmeralda em 6,5 meses (Figura 1 e 2), menor tempo em comparação às demais
doses e em relação ao tempo m édio de 12 meses para a colheita do tapete de grama no
Bra sil, citado por Pimenta (2003).
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Figura 1. Taxa de cobertura do solo pela grama esmeralda ao longo do ciclo da cultura
em função das doses de O, 10, 20, 30 e 40 t ha· 1 de LE e da adubação química (AQ).

-22-

Tópicos Atuais em Gra111ados,Ed. FEPAF, Bot11cat11 - 2008

30 Mg ha· 1

40 Mg ha· 1

Adubação química

Fig ur a 2. Imagem digital da cobertura do solo pela grama Zoysia japonica Steud.

em
função de doses de lodo de esgoto e da adubação química aos 195 dias após a aplicação.
Doses maiores de N e maior freqüência de aplicação podem reduzir o tempo de
produção da grama, entretanto, doses excessivas forçam o crescimento da parte aérea
em detrimento do sistema radicular, reduzindo a capacidade do tapete de ser manuseado
após o corte ("lifta lility") (KOSKE, 1994; CHRISTIANS, 1998).
A eficiência da adubação nitrogenada para gramados pode ser aumentada com a
utilização de fontes de liberação lenta como matéria orgânica. Adubações nitrogenadas
em cobertura na primavera e verão, especialmente com formas de rápida liberação
podem causar crescimento acelerado e até mesmo queima das folhas. O rápido
crescimento após a aplicação destes produtos pode resu ltar ainda na necessidade de
roçadas mais freqüentes, aumentando o custo de produção. Usando formas de liberação
lenta de N (Tabela 2) muitas vezes ocorre crescimento mais unifor me ao longo do tempo
(VOIGT & FERMANIAN, 1992).
Angle (1994) verificou que o uso de lodo de esgoto compostado aumentou a
qua lidade estética dos gramados comparados com a grama adubada com nitrato de
amônio e que a liberação lenta dos nutrientes do lodo de esgoto compostado e cru evitou
o crescimento muito rápido, associando os custos de corte inerentes às aplicações do
fertilizante.
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Tabela 2. Fontes de liberação rápida e lenta de nitrogênio (adaptado de Voing &

Fermanian).
Formas de liberação rápida
Uréia
Nitrato de amônio
Su lfato de amônio
Nitrato de potássio
Formas de liberação lenta
IBDU

seu
Uréia formaldeido
Lodo de esgoto
Lodo de esgoto compostado
Sangue seco

%N

45
33
21
13

31
32
38
4-6
1,5-3
13- 14

Além de promover uma boa taxa de cobertura do solo pela grama a uti lização de
lodo na produção de tapetes produziu também um bom desenvolvimento do sistema
radicular com as doses de 20 e 30 Mg ha· 1 sendo equ ivalentes a adubação quím ica, onde
foi adicionado 300, 70 e 200 kg ha· 1 de N, P2 0 5 e K 2 0, respectivamente. Para Christians

(1998), o crescimento de raízes e dos r izomas é crítico no desenvolvimento de um tapete
forte que se manterá firme (inteiro) na colheita .

+ estolões e raízes de grama
esmeralda em função de doses de lodo de esgoto e da adubação química.
Doses de Lodo
Acúmu lo de fitomassa seca
Rizomas + Estolões
Ra ízes
Mg ha· 1
---------- --------- - -- --- -Mg ha · 1- --- --------- ----- -- ----- o
5,9
0,35
10
6,9
0,52
20
7,1
0,55
30
7,5
0,59
40
6 9
O 35
Adubação química
7, 7
0,67
Ta bela 3 . Acúmulo de fitomassa seca de rizomas

Em experimento realizado por Dudeck ( 1994) foi observado que resíduos sólidos
compostados, incluindo o lodo de esgoto foram excelentes para o desenvolvimento do
sistema radicular na produção de tapetes de grama Santo Agostinho.
Nos EUA o lodo de esgoto compostado e outras fontes de resíduos orgânicos têm
sido usados há muito tempo no solo para o estabelecimento e crescimento dos gramados
(Angle, 1994). Doses de até 200 Mg ha· 1, incorporados ou aplicados em superfície para a
produção de gramas melhoraram a taxa do estabelecimento das plântulas e aumentaram
o pH do solo, CTC, agregação, matéria orgânica, e a retenção de água (Murray, 1981).
Em comparação, a densidade do solo e o peso do tapete por unidad e de área foram
reduzidos.
As propriedades físicas de muitos resíduos orgânicos só lidos apresentam
requisitos ideais para uma boa produção de tapetes de grama por serem leves com baixa
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densidade e com elevada quantidade de matéria orgânica que podem promover uma
melhor retenção de água (DUDECK, 1994).
Backes (2008) verificou redução do peso dos tapetes com o aumento das doses
de lodo. A redução máxima foi de 13% quando comparado a adubação quím ica (Figuras
3 e 4 ). Essa característica tem uma implicação prática muito importante, uma vez que
com a massa menor, consegue-se levar maior número de tapetes com a mesma carga. O
valor do frete é um dos itens de maior peso no custo da grama. Nas dimensões do Brasi l,
pode haver distâncias superiores a mi l km entre o local de implantação e o produtor da
grama . Acima de uma determinada distância o valor do frete pode ultrapassar o da
grama.
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Fi g ur a 3. Massa de tapete da grama Z. japonica (Esmeralda), em função de doses de
lodo de esgoto (LE) e da adubação química (AQ).

Fig ur a 4 . Aspecto do tapete de grama produzido com

apl icação de lodo de esgoto.

Além de um bom desenvolvimento radicular, a quantidade de matéria orgânica
levada com o tapete pode melhorar o pegamento do mesmo quando transplantado.
Tapetes de grama Santo Agostinho produzidos com compostagem de resíduos sólidos
apresentaram maior pegamento após o transplante, sem necessidade de suplementação
da adubação (DUDECK, 1994).
A presença de metais pesados constitui uma limitação no uso do lodo na
agricultura, que podem expressar seu potencia l poluente diretamente nos organismos do
solo, pela disponibilidade às plantas em níveis fitotóxicos, além da possibi lidade de
transferência para a cadeia alimentar através das próprias plantas ou pela contaminação
das águas de superfície e subsuperfície. Porém, no sistema de produção de tapete de
-25-
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grama, onde uma pequena ca m ada de solo e pratica m ente todo o lodo apl icado é levado
ju ntamente com o tapete a aplicação prolongada nestas áreas pode não ser um problema ,
visto que a quantidade de metais que ficam neste solo são muito ba ixas (BACKES. 2008) .
E como a cultu ra não é ut ilizada para alimentaçã o humana, os metais pesados
acum ulados nas plantas não causa ram perigo à cadeia t rófica .
Cheng et ai. (2007) aplicando lodo de esgoto compostado como ad ubação para o
cultivo de grama verificaram que altas concentrações deste resíduo introduziram
quantidades excessivas de metais pesados e sais solúveis. Os metais pesados Cu, Zn e
Pb acumularam ligeiramente (até 2,3 vezes) nas folhas de grama quando comparados
àqu eles cu ltivados em solos sem a aplicação do lodo. Os efeitos nocivos na emergência
de plântulas e no crescimento de grama observado em substratos com alta concentração
de lodo (> ou

= a 40%)

foram principalmente devidos à presença de alta concentração

de sais solúveis. A ad ição de lodo de esgoto compostado em níveis de 10 a 20% pode
me lhorar o suprimento de nutrientes do solo para o cultivo de gramas sem afetar
significativamente o conteúdo de metais pesados e sais solúveis do solo (CHENG et ai.
(2007).
Deve -se sa lientar que além de nutrientes e metais pesados, o lodo pode conter
patógenos. Hue ( 1995) informa que bact érias, vírus, protozoários e ovos de hei mintos
inevitavelmente estarão presentes nesses resíduos e que as quantidades e as espécies
destes variam com as condições sócio -econômicas da popu lação, hábitos sanitá rios e
com a eficiência dos processos de t ratamento, os quais reduzem, mas não eliminam
completamente a presença desses organismos (THOMAZ -SOCCOL, 1998).
Segundo Bastos (1993) a simples presença do agente infeccioso nos lodos
utilizados na agricu ltura não implica necessariamente na imediata t ransm issão de
doenças, caracterizando apenas um risco potencial. O risco rea l de urn ind iv íduo ser
infectado depende da combinação de uma série de fatores, dentre os quais : a resistência
dos organ ismos patogênicos ao t rat amento de esgotos e as condições ambienta is; dose
infectiva; patogenicidade; suscet ibil idade e grau de imun idade do hospedeiro; grau de
exposição hu m ana aos focos de transmissão .
Backes (2008), ao aplicar o lodo de esgoto no sistema de produção de grama, na
análise inicia l do lodo, verificou a presença de ovos de helm int os, cistos de protozoários e
coliformes fecais . Ao final do experiment o, por ocasião do corte dos tapetes, não foi ma is
observado

a

presença

destes

agentes

patogênicos

no

lodo

(Tabelas

4

e

5) .

Provavelmente, a exposição dos microrga nismos ás condições ambientais adversas, fez
com que houvesse a remoção dos mesmos.
Dentre os mecanismos atuant es na remoção dos microrgan ismos no método de
tratamento por escoamento superficial no solo destacam-se (PAGANI NI, 1997) : filtração
física através do biofilme formado sobre o solo e o colo das plantas; sedimentação;
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exposição dos microrganismos a condições ambientais adversas, como teor de umidade
do solo, temperatura, pH e insolação; adsorção às partículas do solo; predação;
dessecamento durante os períodos secos.

Tabela 4. Parâmetros parasitológicos do lodo de esgoto analisados antes da aplicação e
após nove meses de aplicação sobre o solo.
Helmi nto

Ascaris sp.
Toxocara sp.
Tricl111ris
trichiura
Tricl111ris vulpis
Tric/111roidea
Hy111c110/epis
di111i1111ta
Tae11ia

se.

Total Geral
Cistos de
Protozoários

Análise inicial
LE
Total
Média
Viáveis Inviáveis
4,51
5,95
1,44
0,16
0, 16
o

Análise reali zada a[)ÓS no ve meses de a~lica~ào
1
30 Mg ha· 1 de LE
40 Mg ha· de LE
To tal
Total
Viúvcis In viáve is
Viáveis ln viúvcis

o

0,27

0,27

o
o

0,19
0 ,99

0, 19
0,99

o
o
o
o
o

0,64

0,68

1,32

o
o
o

o

o

o

2,08

6.80

8.88

o
o
o
o
o
o
o
o
o

0 ,87

o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o

o
o

o
o
o
o
o

o
o

o
o

o

o
o
o
o
o

o
o

T abe la 5. Parâmetros microbiológicos o lodo de esgoto ana lisados antes da aplicação e

após nove meses de aplicação sobre o solo.

Anúlise
inicial

Parâmetros

Co li fonnes fecais
Salmonella

Unidade
NMP/g ST
Sp/ 25 g ST

Análise após nove meses de
aplicação
40 Mg ha· 1 de

LE

30 Mg ha· 1 de

LE

LE

Quantidade

Quantidade

Quantidade

2,1

X

IÜ

ausência

o

o

ausência

ausência

NPM - número mais provável; ST - sólidos totais.

A escolha de áreas aptas para aplicação de lodo devem ter como objetivo reduzir
ao mínimo os riscos associados ao uso agrícola do lodo e ao mesmo tempo otimizar
resposta agronômica. Dentre outros fatores, a área idea l é aquela onde o lodo passa ser
utilizado pelas plantas sem resultar em movimento de qualquer componente do lodo por
lixiviação ou escorrimento superficial.
Os parâmetros para ava liação da qualidade do lodo devem caracterizar o produto
segundo os seguintes aspectos : potencial agronômico, contaminação com

metais

pesados, estabil ização e sanidade. A utilização agrícola do lodo deverá ser associada aos
resu ltados das análises destes parâmetros, e, uma vez que a composição do lodo pode
variar em função das características do esgoto, do sistema de tratamento (aeróbio ou
anaeróbio)

e do processo de higienização adotados,
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mensuradas com freqüência, a fim de assegurar qua lidade e viabilidade do produto a ser
utilizado na agricu ltura .
Segundo a Resolução CONAMA (2006) o lodo de esgoto e produtos derivados,
para uso agrícola, deve respeitar os lim ites máximos de concentração de substâncias
inorgânicas (Tabela 6).
Tabela 6 . Lodos de esgoto ou produto derivado - substâncias inorgânicas (CONAMA,
2006.
Concentração máxima permitida no lodo
Substâncias inorgân icas
de esgoto ou produto derivado
(mg kg· 1 , base seca)
Arsênio
41
Bário
1300
Cádmio
39
Chumbo
300
Cobre
1500
Cromio
1000
Mercúrio
17
Molibdênio
50
Níquel
420
Selênio
100
Zinco
2800
A resolução CONAMA (2006) apresenta também uma classificação do lodo de
esgoto ou produto derivado quanto aos agentes patogênicos presentes (Tabela 7).

Tabela 7 . Classes de lodo de esgoto ou produto derivado - agentes patogênicos
(CONAMA, 2006).
Tipo de lodo de esgoto ou
Concentração de patógenos
produto derivado
Coliformes termoltolerantes < 10 3 NMP/g de ST
Ovos viáveis de helmintos < 0,25 ovo/g de ST
A
Salmonella ausência em 10 g de ST
Vírus < 0,25 UFF/g de ST
Col
iformes termoltolerantes < 10 6 NMP/g de ST
B
Ovos viáveis de helmintos < 0,25 ovo/g de ST
NPM - número mais provável; ST - sólidos tota is; UFF - unidade formado ra de foco.

Das culturas aptas a receberem este resíduo tem-se que : é proibida a utilização
de qualquer classe de lodo de esgoto ou produto derivado em pastagens e cultivas de
olerícolas, tubérculo e raízes, e culturas inundadas, bem como as demais culturas cuja
parte comestível entre em contato com o solo; a utilização de lodo de esgoto ou produtos
derivados enquadrado como classe B é restrita ao cultivo de café, si lvicultura, culturas
para a produção de fibras e óleos, em sulcos ou covas, seguido de incorporação; lodos de
esgoto ou produto derivado enquadrados como classe A poderão ser utilizados para
quaisquer culturas, respeitando as restrições quanto ao uso em pastagens e olerícolas.
Para a cultura de grama a legislação é omissa.
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Segundo esta mesma resolução a partir de 2011, lodos de esgoto classe A serão
os únicos permitidos na agricultura brasi leira .
Uma das formas de eliminação dos patógenos seria a compostagem, que é um
processo de tratamento biológico onde uma mistura inicial de resíduos sofre a ação de
vá rios grupos de microorganismos . Durante o processo de biodeg radação da matéria
orgâ nica a temperatura se eleva natura lm ente chegando a 60 -65º C nos primei ros dias
do processo. A elevação da temperatura é responsável pela eliminação ou red ução dos
m icroorganismos patogênicos presentes no lodo .
Algumas estações de tratamento de esgoto já estão realizando este tratamento
para transformar o lodo de esgoto produzido em classe A, permitindo dessa forma sua
utilização na agricultu ra e na prod ução de grama.

a
Figur a 5 . Material utilizado na compostagem (a) e !eiras formadas de lodo compostado

(b) (Jundiaí/SP) .
Uma outra opção de uso de lodo de esgoto, baseado no Ministério da Agricultura
e Abastecimento (MAPA) possibilita através do Decreto Federal 4.954 de 14/01/2004 e as
Instruções Normativas 23 de 31/08/2005 e 27 de 05/06/2006 o Registro como Produto
Fertilizante Orgânico Composto Classe D para lodo de esgoto e seus derivados.
O lodo Classe "D" é um fertil izante orgânico que, em sua produção, uti liza
qualquer quantidade de matéria-prima oriunda do tratamento de despejos sanitários,
resultando em produto de utilização segu ra na agricultura.
A Tabela 8 apresenta os limites máximos de contaminantes admitidos em
fertilizantes orgâ nicos no que se refere a agentes fitotóxicos.
Tabela 8. Lim ites máximos de contaminantes admitidos em fertilizantes orgân icos

MAPA.
Contaminantes
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cromo
Mercúrio
Níquel
Selênio
Coli formes term otolerantes - número mais provável por
grama de matéria seca (NMP/g de MS)
Ovos viáveis de helmintos - número por quatro gramas
de sólidos totais (nº em 4g ST)
Salmonella sp

Va lor máximo admitido
20,00
3,00
150,00
200,00

1,00
70,00

80,00
1.000,00

l,OO
Ausência em lOg de matéria seca

NPM - número mais provável; MS - matéria seca; ST - sólidos totais.
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O produto somente será comercializado para consumidores finais, mediante
recomendação técnica firmada por engenheiro agrônomo ou engenheiro floresta l,
respeitada a área de competência . Portanto, desde que respeitadas os limites da Tabela
8, o lodo compostado passa a ser uma opção de uso na produção de grama.
3. AJ IFE R

O Ajifer é um "co-produto" do processo de fabricação do Glutamato Monossódico,
principal produto da empresa AJINOMOTO BIOLATINA Indústria e Comércio Ltda. O
glutamato monossódico é produzido a partir de solução esteri lizada de açúcar, ou melaço
ou xarope de cana-de -açúcar ao qua l são adicionados, qua ndo necessário, nutrientes (P,
K, Mg, Mn, Fe) para servir de substrato ao microorganismo aeróbico específico,
proveniente de cultura pura, que promove a fermentação. Convém salientar que a
esterilização da solução de açúcar ou melaço ou xarope de cana-de-açúcar é feita através
de calor, não sendo utilizado nenhum antibiótico no processo.
O pH ótimo do substrato é conseguido pela adição de amônia (NH 3 ) ao meio de
forma a tamponar o sistema visando a eficiência da fermentação. A NH 3 adicionada
também serve como fonte de nitrogênio.
Após a remoção do glutamato monossódico o caldo resultante (GMl) é
direcionado para a produção de AJIFER NKS 5, podendo ainda ser diluído em água, ou
concentrado através da adição de NH 4 + resultando nos demais ferti lizantes (Figura 6) .
AÇÚCAR OU MELAÇO OU
XAROPE DE CANA DE- AÇÚCAR

Dissolução
Esterilização

Nutrientes
(Mg, P, Mn, Fe)

Fennentação

Microrganismos

NH3
Tratamento
do caldo

/

NH/

GM1

Adição/Mistura

,___

_. AJIFER NKS 5 1--~-+1 AJIFER NKS 7

Diluição

MSG
AJIFER NKS 2

AJIFER EC

AJIFER NKS

3

AJIFER EP

Figura 6. Fluxograma de fabricação do AJIFER NKS 5, AJIFER NKS 7, AJIFER NKS 3,
AJIFER NKS 2, AJIFER EC e AJIFER EP .
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O uso do ajifer em áreas agrícolas tem por objetivo o fornecimento de nitrogênio,
salientando a necessidade da complementação com os demais nutriente essências as
plantas, As características dos produtos são apresentadas na Tabela 9.
Tabela 9. Características dos produtos fornecidos
Características
AJIFER NKS 2 AJIFER NKS 3

AJIFER NKS 5

AJIFER NKS 7

----------------------------º/o--------------------------------------------Densidade
N total
C orgânico
Enxofre
Matéria
Orgânica
Potássio ( K20)

1,05 - 1,10
2,00
3,00
3,5
16 - 21

1,07 - 1,12
2,50
3,00
4,0
20 - 27

1,14 - 1,17
4,00
5,00
4,0
27 - 34

1,21 - 1,25
6,00
3,00
6,0
32 - 38

0,30

0,40

0,70

0,75

Uma peculiaridade desse fertilizante está em seu teor de nitrogênio total, no
qual apresentam em média 36,7% de matéria orgânica, 6,9% de aminoácidos e 2,3% de
ácidos orgânicos proveniente da matéria-prima e o restante de compostos químicos
decorrentes da adição no processo de fabricação do glutamato. Sendo então classificado
e registrado no Ministério de Agricultura e Abastecimento como um

fertilizante

organomineral, prod uto resultante da mistura física ou combinação de fertilizantes
minerais e orgânicos.
Existem algumas vantagens técnicas do produto líquido quando comparado aos
fertilizantes sólidos como:
- economia na mão-de-obra - tanto na unidade de produção, quanto nas
frentes de adubação das lavouras, todo o sistema de transferência, desde a fábrica até
os caminhões aplicadores é feito por bombas e tubulações;
- a rm azenamento - é feito em tanques, dispensando, portanto a construção de
armazéns e sacarias plásticas;
- c ompatibil idade - com micronutrientes e outras formulações químicas;
- uniformidade de ap licação - tem sido verificada constantemente no campo,
pois evita os problemas de segregação dos componentes, permitindo uma maior precisão
na aplicação;
- velocidade de aplicação - é mais rápida quando comparada com o
fertilizante sól ido, permitindo ao agricultor o plantio em grandes áreas em menor tempo
(aumento do rendimento operacional);
- preço - é relativamente mais baixo que o químico, possibilitando a redução no
custo de produção por parte do agricultor.
Uma das desvantagens observadas do ajifer é a limitação da distância no
transporte do produto devido às concentrações do mesmo, sendo viável economicamente
para agricultores em distâncias que não enca reçam demais o custo do frete.
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A aplicação do produto no campo é realizada com caminhão "truck traçado"
(Figura 7), que por sua vez, foi adaptado com um sistema de bicos aplicadores, sendo o
produto impulsionado por meio de bombas.

..
-~

-·

.._

.._

F igura 7. Aplicação do ajifer em campo de produção de grama .

O ajifer tem sido usado para várias culturas comerciais, porém os dados
encontrados na literatura são mais relacionados a cana-de-açúcar.
Costa et ai. (2003) avaliando a eficiência agronômica de fontes nitrogenadas em
sistema de colheita de cana sem queima prévia por meio de medidas das perdas de
nitrogênio por volatilização da amônia, verificaram que as perdas foram menores quando
utilizadas as fontes ajifer e uran a uréia. A produtividade da cana-de-açúcar foi menor
nos tratamentos que apresentaram maiores perdas de N- NH 3 .
Segundo os mesmos autores as baixas perdas ocorridas quando aplicado o ajifer,
provavelmente, ocorreu devido ao pH baixo da fonte aplicada e ao fato de menos da
metade do N contido no resíduo estar na forma amídica .
Perdas de N por volatilização de NH 3 reduzem a eficiência do fertilizante
nitrogenado aplicado na superfície e sem incorporação, principalmente quando a fonte é
a uréia (MATTOS JUNIOR et ai. 2002). Entretanto, por causa da dificuldade de
incorporação dos ferti lizantes em solos de produção de grama, constata-se a necessidade
de uso de fontes nitrogenadas que apresentem menores perdas do elemento por
volatilização. Quando uti lizadas fontes sujeita a perdas, o manejo deve ser adequado de
modo a minimiza-las. Em áreas de solo descoberto, 10 a 20 mm de chuva ou irrigação
são considerados suficientes para incorporar a uréia ao solo e reduzir ou eliminar as
perdas de N-NH 3 (TERMAN et ai., 1979) .
A aplicação do fertilizante na superfície do solo coberto com resíduos vegetais
tende a aumentar as taxas de perdas do N, em vista de uma barreira formada pelos
resíduos entre o grâ nu lo do ferti lizante e o solo, da manutenção da umidade do solo na
camada superficial por períodos mais prolongados, e da maior atividade da enzima
urease, responsável pela transformação bioquímica do N amídico no íon amônio (MATTOS
JUNIOR et ai. 2002).
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A uti lização do ajifer em produção de grama j á é uma prática utilizada por
muitos produtores, porém não há ainda na literatura dados científicos que comprovem
sua eficiência para esta cultura. Em experimento que vem sendo realizado em Capela do
Alto - SP verificou -se que o as doses de N-ajifer promoveram aumentos na concentração
de N e na intensidade de coloração verde (ICV) das folhas da grama esmera lda (Figura

8).
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Figura 8. Concentração de N e intensidade de co loração verde das folhas de grama
esmeralda em função de doses de ajifer (dados não publicados).

A dose de 300 kg ha· 1 de N-ajifer foi equiva lente a mesma dose de N quando
utilizado a uréia como fonte, proporcionando aumentos nas concentrações de N e na
intensidade de coloração verde das folhas da grama esmeralda quando comparados a
testemunha e a grama que recebeu a menor dose (100 kg ha· 1 N-ajifer +PK) (Tabela 10)
As concentrações de N nos tratamentos 3, 4, 5, 6 e 7 estão dentro da faixa considerada
ideal (20 a 24 g kg- 1 ), por Mi lls & Jones (1996) para a grama Zoysia sp.
T abela 1 o. Concentração de N e índice de coloração verde nas folhas de grama Zoysia
japonica Steud . em função de doses de N-ajifer e uréia (dados não publicados).
Índice de coloração
Tratamentos
Concentração de N na
lâmina foliar
verde
-----g kg· 1 ---------Indice SPAD----28,0 c
17 c
T1 (O kg ha· 1 N-ajifer + PK)
1
28,8 bc
17
c
T2 (100 kg ha· N-ajifer +PK)
1
31,3 a
21
bc
T3 (200 kg ha· N-ajifer +PK)
30,5 ab
22 ab
T4 (300 kg ha· 1 N-ajifer +PK)
31,3 a
23 ab
T5 ( 400 kg ha· 1 N-ajifer +PK)
30,5 ab
23 ab
T6 (300 kg ha· 1 N- ajifer)
31,0 a
26 a
T7 (300 kg ha· 1 N-uréia + PK)

Os tratamentos que promoveram a maior concentração de N na lâmina foliar
foram as que proporcionaram as maiores taxas de cobertu ra do solo pela grama,
verificado pela análise da imagem digital (Figura 9).

-33-

Tópicos Atuais em Gra111ados,Ed. FEPAF, Botuca/11 - 2008

300 kg ha·• N-ajifer +PK

-~~'~·~~w
300 kg ha·• N-ajifer

400 kg ha·• N-ajifer + PK

300 kg ha·• N + PK

Fig u ra 9 . Imagem digital da cobertura do solo pela gram a Zoysia japonica Steud. em

função de doses de N-ajifer e uréia aos 228 dias após o corte do tapete anterior (dados
não publicados).
Quando comparadas apenas as dose de N-aj ifer (Figura 10), verifica-se que até
o presente momento a dose de 400 kg ha·1 promoveu a maior taxa de cobertura do solo
{92,49%).
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Figura 1 O. Taxa de cobertura do solo pela grama esmeralda em função de doses de Najifer. (dados não publicados)

4. CONSIDERAÇÕES

A produção de gramas passa por mudanças importantes e o uso de fontes
alternativas de nitrogênio é um caminho no sentido de mi nimiza r custos e aumentar a
competitividade no produto fina l (tapete).
As duas fontes de N discutidas neste texto, apresentam comportamentos
equivalentes aos produtos convencionais inorgân icos e constituem uma opção aos
produtores. O uso ou não dessas fontes, além do aspecto técnico apresentado, passa por
um componente do custo do produto posto e apl icado na propriedade.
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Um fator importante, no caso do lodo de esgoto e também do ajifer é
constituírem-se fontes de nitrogênio a partir de um resíduo (tratamento de esgoto) ou de
co-produto

(ácido

glutâmico)

com

apelo

ecológico

importante,

quer seja

pela

transformação em fonte de N, quer seja pela redução da demanda de fontes renováveis
ou do petróleo para produção de fertilizantes.
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CAPÍTULO 3
EFEITO DO SILÍCIO EM GRAMADOS
OATNOFF, L.E 1 & KORNDORFER, G.H. 2
1

Lawrence E. Datnoff, Professor de Fitopatologia, Universidade da Florida - IFAS, Departamento de
Fitopatologia, 1453 Fifield Hall, Gainesville/FL - USA
2
Gaspar H. Korndõrfer, Professor de Ciências do Solo, Universidade Federal de Uberlândia, Av. Ama zonas, s/n Uberlândia/MG - Brazil - CNPq.

1. INTRODUÇÃO

Durante os últimos anos houve um aumento no interesse no elemento si lício e
seus efeitos sobre o desenvolvimento das plantas . Produtores de gramas também
buscam informações sobre o papel do elemento na fisiologia e nutrição das espécies.
Este artigo tenta abordar essa questão; apresentando informações gerais sobre si lício no
solo, nas plantas e efeitos abióticos (ou seja, calor, estresse hídrico, mineral toxicidades,
desgaste e tolerância) e bióticos (doenças das plantas e insetos) stress. Será abordado
também o aumento na resistência às doenças med iadas pelo elemento. Por último, será
apresentada

uma

secção

sobre

as

perspectivas

futuras

para

o

si lício

em

o

desenvolvimento dos gramados .

2. S ILÍCIO NO SOL O

Silício (Si) é o segundo elemento mais abundante minera l no solo depois do
oxigênio e compreende cerca de 28% da crosta terrestre ( 11, 12). Apesar da abundância
de Si, na maioria dos solos minera is em todo o mundo, a deficiência de Si ainda pode
ocorrer devido ao cultivo contínuo de culturas que exigem grandes quantidades deste
elemento, como o arroz (11).0 arroz pode absorver aproximadamente 230 a 470 kg de
Si por hectare e o cultivo intensivo pode acarretar na remoção de Si a partir da solução
do solo a um ritmo mais rápido do que ele pode ser reposto naturalmente (11,33) . A
deficiência ocorre mais frequentemente em solos altamente intemperizados, de baixa
saturação de base, e de baixo pH como : Latossolos. Por exemplo os solos na Ásia, África
e América Latina que são utilizados para cu ltivar arroz (32).
A forte chuva nas regiões onde estes dois tipos de solos ocorrem pode causar
elevados graus de intemperismo e elevada lixiviação de alguns íons presentes na solução
do solo (33) . A deficiência de Si também pode ocorrer em so los orgânicos, devido ao
maior teor de matéria orgânica (80%) e baixo teor de sais minerais. A deficiência
também pode ser observada em solos mais arenosos, pois apesar do alto t eor de quartzo
(Si0 2 ), a disponibilidade do Si para as plantas é baixa (6). Sendo assim, a deficiência de
silício pode ser observada em USGA à base de areia (quartzo) greens e t ees. A
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concentração de Si na solução do solo é de aproximadamente de 3 a 17 mg por litro de
Si (19). Esta concentração é considerada baixa, mas mesmo assim ela é 100 vezes maior
do que a concentração de fósforo presente na solução do solo.

3 . S ILÍCIO NA PLA NTA

Muitas plantas são capazes de absorver Si. As plantas absorvem o Si a partir da
solução do solo, sob a forma de ácido monosi lícico, Si(OH)4, que é transportado pelo
xilema e depositado nos tecidos vegetais como síl ica gel amorfa, Si0 2nH20, também
conhecido como opala (33,35). Dependendo da espécie, o teor de Si acumu lado na
biomassa pode variar de 1% a 10% (11,12). Espécies vegeta is são consideradas
acumuladores de Si quando a concentração de Si (produto anidro) é superior a 1% (13).
Monocotiledôneas e Dicotiledôneas como o tomate e a soja não são consideradas
espécies vegetais acumuladoras de Si devido à concentração de O, l % de Si na sua
biomassa . Algumas gramíneas como trigo, aveia, centeio, cevada, sorgo, milho, cana de
açúcar e gramas contêm cerca de 1% de Si na sua biomassa . Algumas plantas aquát icas
podem acumular até 5% de Si na sua biomassa (12,13,20,25). O Si é absorvido em
níveis iguais ou superiores a nutrientes essenciais como nitrogênio e potássio em
espécies vegetais pertencentes a famílias Poaceae, Equisetaceae e Cyperaceae (33).
Embora o Si não tenha sido considerado um elemento essencial para plantas cultivadas
por falta de dados de suporte, espécies como o Equisetum e alg umas diatomáceas não
pode sobreviver sem um nível adequado de Si no seu ambiente (12,13). Atualmente, 21
famílias de plantas foram identificadas como acumu ladoras de Si (26).

4. E FEITO DO S ILÍCI O S OBRE STRESS BIÓTICOS E ABIÓTICOS

Os efeitos benéficos do Si, direto ou indiretamente, em plantas sob stress
abióticos e /ou biótico, foram observados em uma ampla variedade de culturas, por
exemplo: arroz (Oryza sativa), aveia (Avena sativa) , cevada (Hordeum vulgare), trigo
( Triticum aest ivum ), pepino ( Cucum is sativus ), cana ( Saccharum officinarum), plantas

ornamentais (como papel margarida, Banksia ga rdneri), e gramas em gera l (tais como St .
Augustinegrass, Stenotaphrum secundatum) (10,12,13) . Folhas, caules, e radículas de
plantas cultivadas na presença de Si mostram um crescimento mais ereto, especialmente
para o arroz. Isto sugere que a dist ribuição de luz dentro do dossel é melhorada

(11,12,33). No arroz a presença do elemento aumenta a resistência ao acamamento, à
seca e no acúmulo de matéria seca do arroz (12,22) . Os efeitos do Si no acúmu lo de
matéria seca também foi observado no pepino (1,12).
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O si lício pode afetar positivamente a atividade de algumas enzimas envolvidas
na fotossíntese das gramas e arroz (33,34 ), bem como reduzir a senescência das folhas
de arroz (21) . Silício pode baixa r o eletró lito de folhas de arroz, promovendo uma maior
atividade fotossintética em plantas cultivadas sob estresse hídrico ou de temperatura (2).
A presença do elemento pode aumenta r o poder de oxidação das raízes do arroz, diminui
prej uízos causados pelo estresse, minimiza os danos causados por geadas em cana de
açúcar (17,33).
A presença de sil ício reduz a dispon ibilidade de elementos tóxicos, como o
manganês (Mn), ferro (Fe) e alumínio (AI) nas ra ízes, esse efeito foi observado em arroz
e cana de açúcar. O Si também aumenta a resistência ao stress provocado por sa linidade,
esse efeito (23,33). Além disso, o efeito mais significativo de Si pa ra as plantas, além de
aumentar a produtividade, é a supressão da al imentação de insetos e a incidência de
doenças (3,6,8,33).

5. SI LÍCIO EM GRAMAS

Fertilização com Si tem mostrado efeitos positivos para aliviar estresse abiótico,
bem como para melhorar o crescimento vegetal e o desenvolvimento em diversas
espécies de gramas. Uma vez que o Si forta lece folhas e caule através da deposição na
cutícu la e pela manutenção da parede celular, polissacarídeos e lignina polímeros (19,35),
o Si também poderia esta r relacionado ao aumento na tolerância ao desgaste em
gramados . Saiguisa et ai. (31) demonstraram melhoria significativa na resistência ao
desgaste em Zoysiagrass cultivar "Miyako". A pulverização foliar de silicato de potássio
em 1, 1 ou 2,2 kg de Si por ha ou aplicando 22,4 kg/ ha como um condicionador de solo,
também diminuiu significativamente o prejuízo causado pelo desgaste em plantas do
gênero Paspalum, em torno 20% (36). No entanto, observa-se que a aplicação de K
isoladamente ou em conjunto com Si pode proporcionar o mesmo efeito em relação à
tolerância ao desgaste. Em outro estudo, várias cu ltivares de bentgrass e Zoysiagrass
observou-se melhora na qualidade de relva, crescimento, resistência ao tráfego e de
estresse térmico (24) . A aplicação de ferti lizantes silicatados em Santo Agostinho
aumentaram sua tolerância ao stress hídrico. (36).
A densidade de gramados foi significativamente maior 23,5%, respectivamente,
quando houve a aplicação de fertilizados silicatados . Qualidade, cor e densidade também
foram sign ificativamente afetadas nos tratamentos com Si em relação à testemunha 19,
13,6, e 8,5%, respectivamente. No entanto, sob estas condições de ensaio, as notas
atribuídas visualmente ficaram abaixo do que seria considerado aceitável para utilização
comercial. Isto demonstra que o Si pode alguns fatores qua litativos das espécies
utilizadas em gramados . Schmidt et ai. (34) também mostraram que aplicações de Si
foliar influenciaram significativamente na capacidade fotossintética, promovendo um
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aumento no conteúdo de clorofila, sobretudo durante o Verão, quando as plantas foram
sofreram alguns stresses ambientais.
Gussak et ai. (15) demonstraram um maior crescimento em bentgrass (Agrostis
palustris HUDs.) quando aplicados fertilizantes silicatados durante a implantação dos
gramados. Brecht et ai. ( 4) e Datnoff et ai. (5) também demonstrou resultados
semelhantes em Santo Agostinho. Eles demonstraram que a porcentagem de cobertura
final foi significativamente aumentada pela utilização Si, sendo os valores observados
entre 17 a 24% em relação à testemunha. Dez meses depois da primavera, uma área
com 46 m 2 de Santo Agostinho foi colhida de cada tratamento (5). Peças de dimensões
30 x 61 cm foram lavadas para remoção do solo, secas durante 48 h, e pesadas. Além
disso, peças frescas de cada tratamento foram transplantadas para uma área com areia e
a qualidade de relva e desenvolvimento rad icular foi avaliada por 21 dias. Na colheita, o
tratamento que tinham sido fertilizados com Si tinha um peso seco de 13% maior em
relação ao controle . As peças onde foi avaliada a qualidade de relva observaram-se
incremento de 7,1 a 7,6 versus 6,6 a 7,1, em comparação a testemunha, sendo as
avaliações realizadas aos 14 e 21 dias após o transplante. Além disso, tratamentos com
Si tinham um aumento significativamente maior em raízes novas, com comprimento
médio de 0,8 a 1 cm, em comparação com os tratamentos que não receberam a
adubação silicatada.
O silício também tem sido eficaz em suprimir uma série de doenças em espécies
de gramas de cl ima tropical e/ou temperado (Tabela 1). O silício pode aumentar a
resistência da zoysiagrass ao ataque de Rhizoctonia solani (31); ascendentes bentgrass
ao ataque de Pythium aphanidermatum, Sclerolinia homoeocarpa, e Rhizoctonia solani
(15,28,30,34,37), e no Kentucky bluegrass ao ataque de Sphaerotheca fuliginea (16). O
desenvolvimento da Magnaporthe grisea foi reduzido em tratamentos com adubação
silicatada em vários cultivares de Santo Agostinho em experimentos conduzidos em casa
de vegetação (7) (Fig. 1).
Em experimentos, o efeito das aplicações foliares de Si foi comparado ao
controle químico, através do uso de fungicidas, no manejo de doenças foliares (4). Os
resultados demonstraram que a incidência de Magnaporthe grisea foi reduzido de 17 para
27% nos tratamentos com aplicação de Si, 31 a 63% nos tratamentos com aplicação de
Clortaloni l e de 56 a 64% nos tratamentos onde foi apl icado o Si em combinação com o
Clortalonil, sendo essas porcentagens em comparação a testemunha onde não houve o
controle e nem a aplicação do Si. Recentemente, Nanayakkara et ai. (27) demonstraram
resu ltados semelhantes em azevém perene. Eles mostraram que a intensidade da
Magnaporthe grisea foi reduzida de 11 para 24%.
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FIGURA 1. Influência do silício na incidência de gray leaf spot em Agostinho.

Datnoff e Rutherford (9) recentemente avaliaram a capacidade do Si em
aumentar a resistência a "Tifway 'bermudagrass a Bipolaris cynodontis, patógeno
responsável pelo aparecimento de algumas manchas foliares. Eles descobriram que
plantas adubadas com Si tinham 39% menos lesões centrais do que as plantas que não
foram fertilizadas com Si (Fig. 2). Outra observação foi que a bermudagrass é uma
planta acumu ladora de Si . Os teores de Si aumentaram nas folhas de 38 a 105% em
relação à testemunha
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FIGURA 2. Influência do silício na incidência de Bipolaris leaf spot em bermudagrass.

6. SILICIO E O MECAN ISMO DE RESISTÊNC IA A DOENÇAS

O efeito do Si sobre a resistência à doenças é considerado ser devida quer a uma
acumulação de Si absorvido no tecido epidérmico, e/ ou expressão de genes de resposta
induzidos pela presença do patógeno. O acúm ulo de ácido monosi lícico polimerizado em
ácido polisilícico que em seguida se transforma em sílica amorfa e assim promove um
espessamento da membrana (18). Por este meio, uma dupla camada cuticular protege e
reforça mecan icamente as plantas. O si lício também poderia formar complexos com
compostos orgânicos na parede celular de células epidérmicas,

por conseguinte,

aumentar a sua resistência à degradação por enzimas liberadas por fungos (8).
A investigação também chama a atenção para o papel do Si na planta com o íon
ativo e isto sugere que o elemento pode amplificar a resposta para a defesa induzindo a
reações das plantas contra as doenças. Alguns est udos ressaltam a capacidade do Si em
estimular a atividade ch it inase e promover a rápida ativação de peroxidases e
polyphenoxidases após infecção fúngica (3). Glicosídicos vinculados fenois extraídos de
plantas acumuladoras de Si e alterado quando submetido à acidez ou 8-glucosidase exibe
caráter fungistático . Mais recentemente, flavonóides e momilactone fitoalexicinas,
compostos de baixo peso molecular, que possuem propriedades antifúngicas foram
encontrada em dicotiledôneas e monocotiledôneas, quando as mesmas foram fertilizadas
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com Si. Estes compostos antifúngicos podem exercer um papel ativo na supressão de
doença (14, 29).

TABELA 1. Resposta ao silício por espécie, doença e patógeno

Espécie

Patógeno

Efeito

Referência

Zoysiagrass

Rhizoctonia solani

<

(31)

Pythium aphanidermatum

<

Rhizoctonia solani

<

Sclerotinia homoeocarpa

<

Kentucky bluegrass

Sphaerotheca fuliginea

<

(16)

Bermudagrass

Bipolaris cynodontis

<

(9)

St. Augustinegrass

Magnaporthe grisea

<

(4,7)

Perennial ryegrass

Magnaporthe grisea

<

(27)

Creeping bentgrass

( 15,28,30,34,37)

< A aplicação de Si como silicato de cálcio ou potássio reduziu a incidência da doença.

7. O FUTU RO DO S ILÍC IO NA PRODUÇÃO DE GRAMADO

O Si que desempenha um papel importante na nutrição mineral das espécies
vegetais como arroz e cana. Alguns efeitos observados em espécies de gramados são
semelhantes aos observados em outras espécies vegetais. A eficácia, métodos práticos
para a aplicação, fontes acessíveis de Si e métodos para a identificação dos benefícios
promovidos pela aplicação do fertilizante são ferramentas importantes no auxil io do
gerenciamento de áreas de produção e manutenção de gramados . No entanto, a
investigação sobre a utilização de Si para gramados está na sua infância. Por exemplo,
nenhum dos solos testados para medir as quantidades de Si disponível para os vegetais
foi ca librado para gramados. Além disso, a maioria dos laboratórios analíticos não possui
em sua rotina a análise de si lício . Na verdade, o atual padrão de digestão de tecido
vegeta l uti lizados na maioria dos laboratórios torna insolúveis as formas de Si .
Assim, as duas ferramentas analíticas mais frequentemente utilizadas para
determinar a necessidade de adubação de plantas com nutrientes não estão amplamente
disponíveis para o Si.
No entanto, com o aumento da necessidade de estratégias para a gestão
ambientalmente corretas de stresses abióticos e bióticos, o Si poderia prestar uma
valiosa ferramen ta para uso em plantas capazes de sua acumulação. A utilização de Si
para melhorar a performance, enquanto unidade controlando doenças das plantas na
relva seria bem adequada para inclusão na gestão integrada das pragas e estratégias
permitiriam reduções na utilização fungicida. Com a divu lgação dos benefícios do Si para
os pesquisadores e produtores de gramados, é provável que este elemento muitas vezes
esquecido seja devidamente reconhecido como um meio viável de reforço.
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1. O PROCESSO DE COMPACTAÇÃO

O termo compactação do solo refere-se à compressão do solo não saturado
provocando uma reorganização estrutural das partícu las e de seus agregados resu ltando
em aumento da densidade do solo em conseqüência da redução do seu volume, devido à
expulsão de ar dos poros do solo .
De forma geral, a compactação ocorre devido às compressões exercidas no solo
em função do tráfego de veículos, máqu inas e equipamentos, animais e pessoas, as
chamadas forças externas, e/ou por forças internas, como pelos ciclos de umedecimento
e dessecamento do solo, congelamento e degelo, expansão e contração da massa do solo
e, ainda, pelo crescimento de raízes de grande porte que empurram as partículas
forçando sua passagem. (CAMARGO & ALLEONI, 1997).
Em sistemas agrícolas de produção com alta adoção de insumos, os avanços da
tecnologia, abertura de novas fronteiras agrícolas e o aumento do tamanho das áreas de
produção nas propriedades agrícolas, o uso intensivo de máquinas e implementes
agrícolas, cada vez maiores e mais pesados, passou a ser uma constante, contribuindo
assim, para o aparecimento de problemas de compactação nos solos. Em decorrência de
suas nefastas conseqüências, atualmente, a compactação do solo é considerada um dos
maiores problemas na agricu ltura brasileira.
Podem ser citados como efeitos da compactação nas propriedades físicas do solo
o aumento da densidade do solo; aumento da resistência mecânica oferecida pelo solo;
diminuição da porosidade total, principalmente pela diminuição de poros de maior
tamanho do solo - macroporos (> 0,05 mm); dimi nuição do tamanho e continuidade dos
poros; limitação da infiltração e redistribuição de água e lim itação das trocas gasosas no
solo.
Em solos arg ilosos, quando uma pressão é aplicada, as partículas finas de arg ila
rolam para os espaços deixados pelas partícu las grossas, que são os macroporos,
causando uma diminuição do seu volume. Por este motivo, o efeito da compressão sobre

-46-

Tópicos Atua is em Gramados, Ed. FEPA r~ Botuca/11 - 2008
solos argi losos é mais severo, dando origem a maiores problemas de compactação do
que em solos arenosos .
O tipo de mineral de argila também exerce influência sobre a susceptibilida de do
solo à compactação. Solos argilosos com distribuição quantitativa das partículas minerais
primárias (argila, silte e areia) semelhantes, podem apresenta r grandes diferenças nas
propriedades coloidais, em função do tipo de minera l de argila presente em cada um . A
diferença no tipo de mineral de argila pode proporcionar diferente arranjamento das
partículas em unidades estruturais e espaço poroso entre elas, o que se refere à
estrutura do solo.
Além da textu ra do solo, o grau de compactação é mu ito dependente do teor de
água do solo. Os problemas de compactação são mais pronunciados quando o solo se
encontra com alta um idad e. Nessa condição, ele oferece menor resistência a uma força
aplicada, o que está associado à ação da água como lubrificante. As pelícu las de água ao
redor das partículas ficam ma is espessas promovendo um efeito lubrificante entre elas,
permitindo que se orientem e deslizem umas sobre as outras, formando uma massa mais
densa. Contudo, esse fenômeno acontece até quando o conteúdo de água começa a
ocupar os espaços e, sendo um fluido, por isso incompressível, sob uma mesma força
mecânica externa, o solo adquire densidades menores (WEIRICH NETO et ai., 2002).
O aumento da superfície específica das partículas sólidas do solo influencia na
quantidade de água retida pelo solo. A elevada absorção de água pela matéria orgânica
evita a formação de películas espessas em volta das partícu las minerais do solo, o que
diminui o efeito lubrificante da ág ua entre elas, reduzindo a intensidade da compactação.
Além desse fato, os teores de matéria orgânica do solo influenciam na
susceptibil idade do solo à compactação de maneira direta, por suas propriedades
intrínsecas: ser composta por molécu las grandes e amorfas, de baixa densidade em
relação aos argilominerais, e de maneira indireta: atuando na formação de unidades
estrutura is como agente cimentante das partículas minerais do solo . Portanto, atuando e
influenciando no processo de agregação do solo - estrutura do solo, tornando o meio
mais poroso (GONÇALVES & STAPE, 2002).
Maiores teores de matéria orgânica resultam em densidades do solo mais baixas
e teores ótimos de água mais elevados. Uma dim inu ição dos teores de matéria orgânica
dos solos pode ter uma importante infl uência na sua resposta à aplicação de uma força .
Teores elevados de argila e reduzidos de matéria orgânica resultam em níveis elevados
de compactação do solo.
Portanto, o conteúdo e tipo de mineral de arg ila, teor de matéria orgânica e
conteúdo de água do solo exercem um papel importante no processo de compactação do
solo e determinam os índices de compactação.

-47-

Tópicos A tua is em Gramados.Ed. FEPAF, Bot11cat11 - 2008
2. CONSEQÜÊNCIAS DA COMPACTAÇÃO PARA AS PLA NTAS

Como mencionado anteriormente, a compactação aumenta a densidade do solo
e

a

resistência

do solo a

penetração

das

raízes,

dimin ui a

porosidade

tota l,

macroporosidade, tamanho e continu idade dos poros, infi ltração e redistribuição de água
e trocas gasosas no solo. Dessa forma, a compactação determi na as relações entre ar,
água e temperatura do solo e, portanto, influencia na germinação da semente,
emergência

da

plântula,

no

crescimento

rad icu lar

e

em

todas

as

fases

de

desenvolvimento da planta, assim como no aumento da erosão do solo e potência do
trator necessária para o preparo do solo.
A redução no crescimento das raízes é a resposta mais comum das plantas à

compactação do solo. A elongação de ra ízes no solo só é possível onde a pressão da raiz
excede o impedimento ou a resistência mecânica do solo. Quando há compactação, com
macroporosidade reduzida, a força de cresci mento rad ial e longitud inal das raízes é
insuficiente para deslocar as partículas do solo (GONÇALVES & STAPE, 2002). Dessa
maneira o desenvolvimento das raízes fica restrito à camada menos compactada acima .
Adiciona lmente, a presença de restrição ao crescimento provoca várias mod ificações
morfológ icas nas raízes, ou seja, há o aumento do diâmetro e diminuição no
comprimento, tornando-as tortuosas ( Figura 1). Estas modificações, gera lmente, são
devidas ao crescimento rad icu lar nos pontos de m enor resistência oferecidos pelo solo
como canais deixados pelas raízes decompostas e fendas naturalmente encontradas no
solo. Alterações morfológicas nas raízes das plantas e menor volu me de solo explorado
podem reduzir a absorção de ág ua e nutrientes, tendo como resultado decréscimo na
produtividade agrícola (GOEDERT, 2002).

1 . Deta lhes mostrando
compactada.

das raízes em sujeit as à camada

Figur a

3 . DIAGNÓSTICO DA COMPACTAÇÃO DO SO LO

Os sintomas de compactação do solo podem ser observados no próprio solo
como nas plantas (CAMARGO E ALLEONI, 1997). Seg undo esses autores, os sintomas
visuais mais faci lmente observados no solo são: form ação de crosta superficia l, fendas
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no solo nas marcas do trator, zonas endurecidas abaixo da superfície do solo,
empoçamento de água na superfície do solo, erosão excessiva, aumento da necessidade
de potência de máq uinas para cu ltivas e presença de restos de resíduos vegetais não
decompostos meses após a incorporação. Quanto aos sintomas na planta, podem ser
citados: emergência lenta da plântula, desuniformidade no tamanho e população das
plantas,

plantas com

coloração deficiente, desenvolvimento do sistema

radicular

superficial e raízes mal formadas e com maior incidência de pêlos absorventes.
A observação desses sintomas proporciona uma maneira simples, prática e
rápida de reconhecer o problema de compactação do solo. No entanto, isso não dispensa
medidas quantitativas de avaliação para determinação da profundidade onde se encontra

a camada compactada e seu grau de intensidade.
Principalmente,

no

caso

dos sintomas

nas

plantas,

há

necessidade de

diagnósticos mais precisos, pois, vários desses sintomas podem ser causados por pragas
de solo, doenças, nematóides, deficiência ou toxidez de nutrientes ou ainda por
fitoxicidade

proporcionada

por produtos

químicos como

herbicidas,

fungicidas

e

inseticidas.

4 . MEDIDAS QUANTITATIVAS DA COMPACTAÇÃO

A determinação da densidade do solo, porosidade, distribuição de poros por
tamanho, teste de infiltração de água, resistência à penetração e a análise de trincheiras
são as medidas quantitativas da compactação mais utilizadas.
A densidade do solo que é definida como a relação entre massa seca das
partículas do solo e o volume tota l do solo (volume ocupado pelas partículas do solo e
volume dos poros), reflete o arranjamento das partículas do solo, que por sua vez define
as características do sistema poroso. Depende da estrutura do solo, da compactação do
solo, do manejo do solo. Valores maiores indicam processo de compactação. Podem ser
diminuídos pela incorporação de matéria orgânica e práticas de preparo do solo. É um
importante indicativo das condições do manejo do solo e balizador na tomada de decisão
quanto ao sistema de manejo do solo a ser adotado. É indicativo da capacidade de
armazenamento de água

para as plantas (correlaciona-se inversamente com

a

permeabilidade) e auxilia na determinação de práticas de conservação do solo e da água.

É a medida quantitativa mais direta da compactação.
Entre os métodos mais utilizados para sua determinação, destaca-se o método
do ane l volumétrico de vol ume conhecido. Métodos como do torrão parafinado e da
escavação também podem ser utilizados, porém com menor precisão. Técnicas de
tomografia computadorizada de raios gama permitem resultados precisos, são sensíveis,
não destrutivos, o que possibilita a med ida da densidade em amostras indeformadas. No
entanto, exigem aparelhos sofisticados, pouco acessíveis e de custo elevado.
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Em decorrência do taman ho, forma e arranjamento das partículas de areia, silte
e argila, os valores de densidade de solos arenosos são ma iores do que os de solos
argilosos. Portanto, deve-se tomar cuidado ao considerar o valor absoluto como
referência para concluir se um solo está ou não compactado (CAMARGO E ALLEONI,
1997). Isso indica que a densidade do solo deve ser analisada em condições específicas e
que o diagnóstico da compactação complementada com outros parâmetros.
A porosidade do solo ou volume tota l de poros (VTP) representa a porção do
volume do solo ocupada por ar e água. A determinação da porosidade tota l do solo e
distribu ição dos poros por tamanho são medidas quantitativas que auxiliam no
diagnóstico da compactação. Os va lores são inversamente proporcionais à densidade do
solo. Auxilia na avaliação da capacidade de armazenamento e movimento de água e
gases no solo, de problemas relativos ao fluxo e retenção de calor, do desenvolvimento
do sistema radicular das plantas, da resistência mecânica dos solos e da estrutura do
solo.
Contudo, a simples determinação da porosidade total fornece informações de
utilidade limitada, sendo fundamental o conhecimento da distribuição dos poros por
tamanho, pois, dependendo de seu diâmetro os poros assumem funções distintas no solo.
Poros com diâmetro menor que 0,05 mm, denominados de microporos ou porosidade
capilar, garantem a retenção e armazenamento de água para as plantas. Poros com
diâmetros maiores que 0,05 mm, denominados macroporos ou porosidade não Capilar
são importantes para a aeração do solo e infiltração da água.
A determinação da porosidade total do solo é realizada na mesma amostra de na
qual se determina a densidade do solo, utilizando-se o método da saturação do solo e
posterior secagem (EMBRAPA 1979). A distribuição de poros por tamanho também é feita
na amostra utilizando-se mesa de tensão, aplicando-se a tensão de 0,006 MPa em
amostras saturadas para determinação da microporosidade e a macroporosidade
determinada por diferença.
A determinação da taxa de infiltração de água no solo é um parâmetro que
auxi lia na avaliação da compactação do solo . Um dos problemas causados pela
compactação é a redução da condutividade hidráulica do solo . O método apresenta a
vantagem de se trabalhar com o solo em seu estado natural, sem sofrer deformações.
Contudo, é uma determinação demorada e que não fornece informações sobre a
profundidade em que se encontra a camada compactada, além de ser influenciada por
outros fatores do solo como a formação de crostas na superfície do solo que diminuem
sensivelmente a infiltração da água no solo. Portanto, a determinação da taxa de
infiltração de água serve como uma medida compa ra tiva para avaliação da compactação
usando um mesmo solo.
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A medida da resistência do solo a penetração é real izada

uti lizando-se

penetrômetros. Esse equipamento é utilizado para simular o desenvolvimento da raiz e
relacionar fatores de resistência oferecidos pelo do solo. É considerada uma medida
secundá ria na aval iação da compactação, pois, não deve ser utilizado para medir a
compactação do solo em termos absolutos, uma vez que a resistência a penetração varia
com a umidade do solo, além de vários outros fatores descritos por Camargo e Alleoni
( 1997), que limitam o método como : a resistência a penetração é influenciada pela
textura do solo; a medida da compactação do solo é limitada à medidas feitas no mesmo
solo e à mesma umidade; a maioria dos penetrômetros tem o diâmetro ma ior que as
porções das raízes que estão se alongando; as raízes possuem camadas de mucilagens
que reduzem o atrito com o solo quando comparado ao penetrômetro, a resistência real
exercida pelo solo é menor que a resistência medida pelo penetrômetro, uma vez que as
raízes procuram os espaços de maior fraq ueza durante seu crescimento; a raiz se
deforma faci lmente, enquanto a ponta do penetrômetro é rígida, a limitação aumenta
ainda m ais em solo ped regosos, penetrômetros diferentes uti lizados em solos iguais dão
medidas diferentes da resistência do solo . Todavia,

os valores fornecidos pelos

penetrômetros perm ite uma orientação sobre a profundidade e extensão das camadas
ma is adensadas do solo.
O exame de trincheiras perm ite entre outras coisas um a ava liação qualitativa
deta lhada da estrutura do solo e inspeção e mensuração das raízes presentes em
determinado volume de solo. O estudo é feito no campo, deve ser meticuloso, o que
demanda tempo e torna a avaliação trabalhosa. No entanto, o exame permite relacionar
e expl icar os efeitos da compactação nos atributos do solo, no desenvolvimento do
sistema radicular e produção da cultura.

5. MEDIDAS PARA EVITAR COMPACTAÇÃO OU MINIMIZAR SEUS EFEITOS
5.1. Medidas P reventivas

A restauração da compactação do solo, quando possível, é de alto custo e
consome muito tempo. Assim, a melhor estratégia para evit ar a compactação é sua
prevenção.
Nesse sentido, atenção especial deve ser dada quanto ao momento de se
realizarem as operações agrícolas, devido às condições de umidade do solo. O nível de
pressão por eixo das máquinas agrícolas deve ser o menor possível (diferentes níveis de
pressão de contato das rodas, pneus ou esteira com o solo). Pa ra isso, existem
alternativas como uso de rodado duplo nos tratores (duas rodas juntas), rodas mais
largas ou redução da pressão de inflação dos pneus. A ve locidade de operação do
conjunto máquina e equipamento deve ser de acordo com o ind icado pelo fabricante. O
tráfego deve ser controlado, evit ando-se um número excessivo de passadas, além de
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utilizar o tipo de implemento agrícola adequado para a operação. Manejo do solo e planta
que visem a incorporação e/ou manutenção da matéria orgânica do solo, ca lagem e
sistema de cultivo adequados são estratégias para evita r a degradação da estrutura do
so lo.
5.2. Medidas curativas

Tem o objetivo de quebrar a camada compactada, o que melhorará em curto
prazo as condições nas quais as plantas estão se desenvolvendo. A eliminação da
compactação do solo pode ser realizada com o preparo do solo por meio de aração,
gradagem, escarificação ou subsolagem em um a direção e cruzada. O tipo de operação à
ser adotada vai depender da localização (profundidade) e grau de intensidade da camada
compactada. Práticas como rotação de culturas incluindo, se possível, uma planta que
funcione como um subsolador natural também são recomendadas. No entanto, nesses
casos, a restauração da compactação deve ser esperada em médio prazo.
5.3. Medi das Aliviatórias

As medidas aliviatórias são alternativas para tornar os efeitos da compactação
m enos severos para as plantas em curto e médio prazo. Consistem de estratégia de
manejo adequado do teor de umidade e dos níveis de fertilidade do solo. Um solo
apresentando

camada

compactada

em

subsuperfície,

as

raízes

das

plantas

se

encontrarão confinadas a um menor volume de solo a ser explorado. Contudo, se nesse
menor volume de solo, os teores de umidade e a fertilidade forem adequados, poderá
haver boa produção. Calagem e adubações realizadas de maneira criteriosa, assim como
estratégias de irrigação são as maneiras de diminuir os efeitos negativos da compactação .
A escolha de espécies mais resistentes aos efeitos da compactação (plantas com
maior resistência ao estresse de água e plantas com sistema radicu lar com maior poder
de penetração também faz parte de medidas aliviatorias da compactação.

6. COMPACTAÇÃO NOS GRAMADOS DE CAMPOS DE GOLF (GREENS)

Com o passar do tempo de implantação dos campos de golf há decréscimo na
infiltração da água no solo. Esse decréscimo está, normalmente, associado com a
diminuição na porosidade capilar. Essas alterações na porosidade e, conseqüentemente,
na infiltração da água, são decorrentes do transporte de partículas de areia muito fina da
camada superficial para a subsuperficia l, bem como do acúm ulo de matéria orgânica na
camada mais superficial (Figura 1). Nos gramados dos campos de golf (greens), na
camada mais superficial, muitas vezes ocorre compactação em decorrência da aplicação
diária de irrigação. O impacto das gotas de água pode contribuir com o processo, além
da pressão exercida na superfície dos gramados úmidos pela movimentação de pessoas e
alguns equipamentos utilizados para o corte e uniformização da grama.
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Figura 1. Camada de deposição de areia em amostra da
camada superficia l de um green de campo de golf.

Quando se verifica que a compactação interfere negativamente na infiltração de
água e no jogo nos campos de golf (recebimento das bolinhas), podem-se utilizar alguns
equipamentos dotados de hastes que perfuram a camada superficial dos gramados. Com
a utilização das hastes ocas (Figura 2a) retira-se parte da areia e raízes da grama da
camada superficial, havendo necessidade de preencher as aberturas com areia. Quando
se utiliza o equipamento com hastes sólida s (Figura 2b) consegue-se promover uma
maior macroporosidade em alguns pontos dos gramados, resultando em maior aeração e
infi ltração da ág ua.

Figura 2. Equipamento com hastes ocas para perfuração nos gramados dos campos de

golf (a). Equipamento com hastes sólidas pata perfuração nos gramados dos campos de
golf (b).
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Para amenizar a influência da movimentação de pessoas e equipamentos na
compactação dos gramados, deve-se iniciar a prática da irrigação no final da tarde ou
começo da noite. Dessa forma, no dia seguinte, com os gramados não muito úm idos, é
menor a possibilidade de ocorrência de compactação.

7. COMPACTAÇÃO EM Á REAS D E PROD U ÇÃO DE TAPETES DE GRAMA

O corte dos tapetes deve ser feito quando o gramado já está bem desenvolvido e
pode permanecer intacto com um mínimo de solo aderido após o corte .
O gramado nunca deve ser cortado quando está sob estresse hídrico. A lâmina
do aparelho cortador muitas vezes sai do interior do solo e o tapete fica danificado.
A espessura do solo removido durante o corte do tapete varia com a espécie de
grama. A remoção de uma menor quantidade de solo é um dos objetivos do corte do
tapet e, visando a conservação do solo e assegurando uma produtividade a longo prazo
da área. O idea l é que

1/4

a 1/i polegada das raízes sejam removidas quando o tapete for

cortado, o que facilita a manipulação e diminui o custo com transporte. Entretanto, o
tapete cortado mais fino é mais suscetível à períodos prolongados de seca e ruptura
durante o seu manejo.
Para facilitar o corte dos tapetes de grama a área recebe irrigação e é
uniformizada, superficialmente, com um rolo que pode pesar até 6 toneladas. Esse rolo
compactador, que é passado várias vezes na superfície do solo, promove a compactação
da camada superficial, o que facilita a prática do corte dos tapetes. Entretanto, a camada
superficial do solo fica com sua porosidade bastante reduzida e o processo de infiltração
da água no solo diminui sign ificativamente.
A compactação

resultante do corte dos gramados pode ser minimizada

realizando-se a prática da escarificação, que permite uma manipulação mecânica mínima
do solo, que mantém o máximo possível dos resíduos na superfície, possibil ita uma
melhor infiltração e retenção da água, um menor dano às unidades de estrutura e uma
maior porosidade no solo. À medida que ocorre uma maior infiltração da água no solo
forma - se uma menor enxurrada na superfície e, consequentemente, menor erosão do
solo.
Em solos de textura argi losa ou muito argilosa, utilizados para a prod ução de
tapetes de grama, após o corte percebe-se que a superfície fica praticamente com toda a
porosidade bloqueada (selamento superficial) {Figura 4a). Ao se realizar a prática da
escarificação superficial, em torno de 10 a 15 cm de profundidade, a abertura de espaço
poroso no solo favorece a infiltração e retenção de água e o crescimento das raízes da
grama nesses pontos, acelerando o fechamento das áreas para o próximo corte dos
tapetes (Figura 4b).
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Figura 4 . Selamento superficial do solo em área de produção de tapetes de grama (A).

Área de solo compactada após a rea lização da prática da escarificação (B)
As diferent es classes de solo que ocorrem na natureza sendo manejadas
adeq uadamente perm item um retorno para os objetivos pretendidos, pa ra cada uso, e
preservam e/ou recuperam esse recurso natural com possibilidade de conseqüentes
incrementas na produt ividade.
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1. INTRODUÇÃO

A agricultura sustentável ca racteriza -se pelo uso de insumos e práticas que
visam aumentar a produtividade, assegurar a produção com qual idade, além de
conservar o solo e os recursos hídricos.
A irrigação é uma técnica fundamental para a produção de grama e também
para a manutenção da qua lidade de gramados esportivos e residenciais, porém tornou-se
uma exigência que ta is benefícios sejam alcançados utilizando a água de forma racional .
No Brasil, o consumo de água na agricultura corresponde a 61 % do uso tota l,
ficando o restante dividido entre consumo industrial, 2 1%, e consumo urbano, 18%
(CHRISTOFIDIS, 2002).
O destacado consumo de água na agricu ltura está associado ao fato de que a
produção vegeta l requer que grande quantidade de água passe pela planta e depois
retorne a atmosfera . Estima-se que 98% da água consumida pelas plantas retorna para a
atmosfera, sendo que somente 2% entram na constituição vegetal (REICHARDT, 1990).
Alguns exemplos : para se produzir uma tonelada de trigo ou milho são necessárias lOOOt
de água; 2000t de água para se produzir uma tonelada de soja ou arroz (CHRISTOFIDIS,
2002) . Portanto

é fato que a produção vegetal consome grande quantidade de água

porém essa água retorna ao ciclo hidrológico via transpiração das culturas e evaporação
junto a superfície do so lo.
Quanto aos atuais índices de eficiência de distribuição e de eficiência de
aplicação de água, há muito a ser feito. Est udos realizados pela Companhia Energética
de Minas Gerais, CEMIG, indicam que a se a irrigação fosse utilizada de forma racional
aproximadamente 20% da água e 30% da energia consum idas seriam econom iza das
(LIMA ET AL, 2001).
Existe um enorm e potencia l de aumento de eficiência e, portanto, de economia
de água, simplesmente na adoção de critérios de manejo da irrigação, uma vez que
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atualmente são raros os produtores e usuários que utilizam algum procedimento ou
equipamento para controlar a irrigação.
Apenas com a melhoria de eficiência de condução, distribuição e aplicação de
água dos sistemas de irrigação existentes, seria possível aumentar a área atual irrigada
em 25%, ou seja, em cerca de 800 mi l hectares (CHRISTOFIDIS, 2002).
Cada espécie de grama tem um requerimento diferente de água e esta
necessidade hídrica varia com as fases de desenvolvimento e também com o clima.
As dimensões da área irrigada, a finalidade do gramado, as características de
retenção de água pelo solo e o custo do equipamento, dentre outros fatores, determinam
a escolha do sistema de irrigação, que deve ser adequado também em termos de
eficiência na aplicação de água.
Sabe-se que o bom desenvolvimento dos gramados requer um bom manejo do
espaço poroso do solo, assegurando que a

variação na proporção de água e ar fique

dentro de limites recomendados. O desenvolvimento e funcionamento adequados do
sistema radicular requerem disponibilidade de água, na realidade solução do solo
contendo água e nutrientes, e de oxigênio. Por esta razão, baixa umidade no solo não
favorece o desenvolvimento de plantas, por fornecer menos água do que os processos
fisiológicos requerem, e no outro extremo tem-se o comprometimento do crescimento
em solos encharcados por falta de aeração adequada .
O produtor e o usuário que pretendem ser um irrigantes criteriosos têm sempre
três perguntas que necessitam ser respondidas, de acordo com as condições loca is: a)
que sistema de irrigação adotar ?, que pode se traduzir no "como irrigar?" ; b) qual o
momento adequado para se proceder a irrigação?, ou seja, "quando irrigar?" ; c) qual a
quantidade de água a ser aplicada?, quer dizer, "quanto irrigar?".
Estas questões são essenciais para que se faça uma irrigação adequada, porém
as respostas nem sempre são simples e únicas pois o conjunto envolvendo o solo, a
planta e a atmosfera é muito dinâmico e apresenta grandes variações de local para local
em função do clima, tipo de solo e sua estrutura, cultura irrigada e seu estád io de
desenvolvimento,

tratos cu lturais, nível de compactação, dentre outros. Por esta razão,

muitas vezes a solução adotada por um irrigante e adequada para suas condições locais
não atende as exigências de um agricultor vizinho que tenha, por exemplo, solo com
textura diferente.
Apesar disto tudo, é possível maneja r a irrigação com sucesso desde que o
irrigante conheça algumas características básicas do conjunto solo-planta-clima local e
tenha orientação técnica para auxiliar na escolha dos métodos e processos.
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2 . O QUE É LÂMINA DE IRRIGAÇÃO?

Na ag ricu ltura irrigada descreve-se o consumo de ág ua em termos de lâmina,
cuja unidade mais usual é mm de ág ua e correspo nd e à relação entre o volume aplicado
e a área na qua l a água foi distribuída.
1mm = 10 m 3 ha· 1 = 10.000 L ha· 1

Uma taxa diária de evapotranspi ração de 4mm .d· 1 corresponde a um consu m o
de

40m 3 ha- 1 ou 40 .000 L ha- 1 .
Pode-se expressar também a ág ua disponível no solo como send o uma lâmi na.

Neste caso, esta lâmina seria calculada multiplicando a profundidade efetiva do sistema
radicular, naquela fase de desenvolvimento, pelo intervalo de umidade entre a cond ição
de capacidade de campo e a condição de ponto de murcha permanente.

3 . UN IFORMIDADE E EFICIÊN CIA

Para avaliar a qualidade da irrigação é preciso utilizar alguns indicadores, sendo
que os mais recomendados são a uniformidade e as eficiências de apl icação e de
armazenamento .
A uniformidade visa caracterizar se toda a área irrigada está recebendo a mesma
quantidade de água, ou seja, em um sistema perfeitamente uniforme todas as plantas
receberiam a mesma lâmina, porém isso não sign ifica que a planta esteja recebendo a
quantidade de ág ua necessária para suprir sua demanda hídrica. Trata-se de um
indicador que reflete apenas a qua lidade do projeto .

Um exemplo de índice de

uniformidade é a Uniform idade de Distribuição (UD), que é a relação entre a méd ia dos
25% menores valores de lâm ina coletada em re lação à lâm ina média (obtida com 100%
dos coletores).
Um determinado produtor pode ter um sistema de irrigação capaz de aplicar
lâminas muito semelhantes em toda a área, ou sej a, mu ito bem projetado, porém isso
não assegura que ele faça irrigações eficientes, pois isso depende da demanda de água
do gramado e isso varia com o estád io de desenvolvimento da planta e com o clima,
fatores estes que são dinâm icos .
Segundo Souza & Scaloppi ( 1999), a eficiência de aplicação é a relação entre a
quantidade de água infiltrada que está disponível para evapotranspiração e a quantidade
de água que foi aplicada pelo equipamento de irrigação. A quantidade de água disponível
para evapotranspi ração é a lâmina que infiltrou e ficou retida na profundidade efetiva do
sistema radicular.
A eficiência de armazenamento é a relação entre a quantidade de água infiltrada
que está disponível para evapotranspiração e a quantidade de água requerida, que é a
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lâmina requerida pa ra elevar a um idade do solo até a capacidade de campo, na camada
correspondente à profund idade efetiva do sistema rad icular.
Estas duas eficiências são complem entares. A eficiência de apl icação avalia
excesso de aplicação,

porém não aval ia deficiência

hídrica. Já a eficiência de

armazenamento avalia apl icação deficitá ria e não ava lia desperdício de água.
O sistema de irrigação adequadamente dimensionado e bem conservado deve
ter uma elevada uniform idade e, se for bem manejado, deverá ter elevados valores de
eficiência de aplicação e de eficiência de armazenamento de água.

4. A Á GUA NO SIS TEMA SOLO - PLA NTA - ATMOSFERA

O

consumo

de

água

de

um

gramado

pode

ser

estimado

pela

sua

evapotranspiração med ida diariamente e totalizada no ciclo. Evapotra nspi ração é o
consumo de água resu ltante da transpiração das folhas da cu ltura mais a evaporação da
água do solo.
A

radiação

solar

é

a

principal

fonte

de

energia

para

que

ocorra

a

evapotranspiração, a qua l depende evidentemente da dispon ibi lidade de água no solo.
A energia solar promove a transpiração, ou seja, a evaporação da água dos
tecidos vegeta is, através dos estômatos. Essa t ranspiração reduz o nível de energia da
água nos tecidos das folhas para valores menores do que aq ueles em que a água esta
retida no solo. Como a água flui de um ponto com maior estado de energia para outro de
menor energia, a água flu i do solo para as ra ízes e destas para as folhas. Quanto menor
a umidade no solo, maior deverá ser a taxa de evaporação nas folhas para promover
fluxo ascendente de água do solo para as folhas, até que em determinado momento, o
estresse hídrico causado pelo secamento do solo gera o fechamento dos estômatos, a
taxa de transpiração é reduzida e, consequentemente, a taxa de crescimento da planta
também é reduzida .
O manejo da irrigação de gramados requer o entendimento de como a umidade
do solo afeta o

seu crescimento.

A Figura 1 representa a fotossíntese relativa e o

alongamento celular em função da umidade do solo .

Quando a umidade do solo se

encontra na capacidade de campo, ou seja, na sua máxima capacidade de retenção após
a drenagem livre, o alongamento cel ular e a fotossíntese ocorrem em taxa máxima. À
medida que o teor de água do solo diminui, há um decréscimo quase linear no
alongamento celula r que se torna evidente pela redução do crescimento do gramado. A
fotossíntese,

por

correspondente

ao

sua

vez,

ponto

permanece
de

relativamente

irrigação.

Enq uanto

constante
o

até

gramado

a

um idade

estiver

ativo

fotossinteticamente, ele permanece verde e com qualidade aceitável. Desta forma, a
variação da umidade do solo da capacidade de campo at é o ponto de irrigação mantém a
qua lidade e a coloração verde do gramado, embora haja redução do alongamento cel ular.
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1

Fotossíntese

·º

Fotossíntese

e
alongamento
celular
relativos

A longamento celular
0.5

Ponto murcha
permanente

Ponto de irrigação

Capacidade de campo

F ig ura 1. Umidade do solo e seu efeito no crescimento da planta e na produtividade.

Esta é a principa l forma de manejar a irrigação e está fundamentada

na

característica do solo armazenar água na zona das raízes e no fato do gramado poder
extrair água dentro de uma faixa de umidade superior sem que haja prejuízos à
qualidade

e

sem

que

haja

redução

significativa

na

taxa

de

transpiração

e,

conseqüentemente, sem dim inui ção importante na produção .

5. MANEJO D A I RRIGAÇÃO

O solo é um sistema com três fases : fase sólida, fase líquida e fase gasosa.

A

fase sólida varia muito pouco com tempo. Já as fases líquida e gasosa mudam
continuamente a medida que o solo é umedecido ou seco. A solução do solo e o ar
(oxigênio) ocupam os poros do solo e o volume de poros varia com a textura do solo e
com a estrutura.
Por exemplo: uma área com solo classificado como

terra roxa estruturada

apresentou 48% de seu volume total ocupado por poros, que contém água e ar. Quando
este solo se encontra encharcado (saturado), 48% do seu volume é ocupado por água.
Quando todos os poros estão ocupados com água, tem-se o solo saturado, como
ocorre em várzeas inundadas, sendo um ambiente inadequado para a maioria das
culturas, pois há falta de aeração. Em solos de terras altas, a saturação das camadas
superficiais pode ocorrer quando se tem chuvas de grande intensidade ou longos
períodos com precipitação. Porém, cessada a chuva, estas camadas deixam a condição
de saturação devido a redistribuição da água no solo e a drenagem para camadas mais
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profundas. Os poros maiores do solo são os primeiros a serem esvaziados, pois retêm
menos fortemente a água que os poros menores, sendo que, cessada a drenagem, tem -se a
condição de máxima retenção para fins de irrigação, denominada de capacidade de campo.
Porém, esta definição apenas tentou criar um critério para manejo, pois sabe-se que o
movimento da água no solo é muito dinâm ico e na realidade não existe este momento em
que a drenagem cessa totalmente.
O objetivo da irrigação é elevar a um idade do solo até sua máxima capacidade de
retenção . Porém, cessada a irrigação, a umidade já começa a diminuir pela evaporação da
água na superfície do solo e pela transpiração da cultura, iniciando um novo ciclo.
Conjuntamente com o conceito de capacidade de campo, introduziu-se o chamado
ponto de murcha permanente. Como o próprio nome diz, este ponto corresponde a um valor
de umidade no solo no qual a planta perde a turgescência e não mais é capaz de recuperá-la.
No Quadro 1 tem-se valores de umidade na capacidade de campo e no ponto de
murchamente permanente para alguns solos do Estado de São Paulo.
Quadro 1: Valores da capacidade de campo e do ponto de murcha permanente, para
alguns solos do Estado de São Paulo. Fonte: Reichardt (1990).
Umidade no ponto
Umidade na
de murcha
Profundidade
capacidade de
So l o
permanente
campo (cm 3 .cm' 3 )
(cm)
(cm 3 .cm· 3 )
0,151
0-30
0,238
Latossolo vermelho
amarelo, fase
0,275
0,153
30-60
arenosa (PiracicabaSP)
0,18
0-20
0,38
Latossolo roxo 0,20
20-40
0,36
Jaboticabal, SP
Latossolo roxo, fase
argilosa - Lençóis
Paulista SP

40-60

O 35

0,21

0-30

0,288

0,193

O intervalo de umidade compreendido entre a capacidade de campo e o ponto de
murcha permanente é chamado de água disponível.

No Quadro 2, tem -se a faixa de

variação da água disponível em função da textura do solo.
Quadro 2

- d a textura d o soo. Fon t e: S d et ai. (2005)
Aqua d isoonive em f uncao
Água disponível em mm por
Textura
metro de solo
20 a 60
Areia qrossa
40 a 90
Areia
60 a 120
Areia barrenta
110 a 150
Barro arenosa
140 a 180
Franca
170 a 230
Franco siltosa
140 a 210
Franco arailoso
130 a 180
Araila

ªª
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Por exemplo : 80 mm de água disponível/m de solo eq uiva lem a 0,8mm/cm de
solo ou 0,08 cm 3/cm 3 , ou ainda a 8% do volume total de solo se ndo ocupado por água
disponível.
1 mm água.cm· 1 solo = 1 OOmm.m· 1 solo= O, 1 cm 3 de água.cm· 3 de so lo = 10%
do volume total do solo.

Os dados da tabela anterior indicam que a lâmina de água disponível em uma
camada de solo de lm, para as diferentes texturas, ou seja, é a diferença de umidade
entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, mu ltipl icada pela
profund idade.

Evidentemente que a irrigação trabalha em uma faixa menor deste

intervalo.
O ponto de irrigação corresponde ao valor de umidade em que
transpiração,

a taxa de

que era máxima desde o teor de água correspondente à capacidade de

campo, passa a decrescer continuamente . Deve-se, então, irrigar e elevar novamente a
umidade para o valor correspondente à capacidade de campo.
Como identificar o ponto de irrigação?. Usualmente, existem duas formas de se
caracterizar o va lor de umidade correspondente ao ponto de irrigação : com base na
tensão e na depleção de água no solo .

5 .1 PONTO DE IRR IGAÇÃO COM BASE NA TENSÃO DE ÁGUA NO SO LO

A tensão da água no solo é a força com que a água fica retida no solo e ela é
variável. No solo mais úmido, a água está menos fortemente retida. A medida que o solo
vai secando, é necessário maior força para extrair a água.
Para cada cultura, tem-se um va lor de tensão de água no solo correspondente
ao momento de irrigar (ponto de irrigação). Para os gramados, Hensley & Deputy (1999)
recomendam 0,5 bars (=50 centibars = 50 kPa = 0,5 atm) como sendo a tensão para
proceder a irrigação. Porém, para se definir o quanto irrigar deve-se converter a tensão
em umidade, utilizando a curva de retenção de água no solo, que é a relação entre a
t ensão da água no solo e a umidade, em base de volume. Esta relação é variável de solo
para solo, mudando com a textura e com a estrutura . Um mesmo valor de tensão da
água no solo corresponde a diferentes valores de umidade em um solo argiloso e em um
solo arenoso, ou mesmo em um solo não compactado e em um solo compactado .
De forma prática, pode-se associar a tensão correspondente à capacidade de
campo com a textura do solo. Desta forma, para solos argilosos utiliza-se 0,33 bars e
para so los arenosos 0,1 bars .
Com base nos valores da tensão de água no solo correspondentes ao ponto de
irrigação para o gramado e à capacidade de campo para aquele solo, os quais são
convertidos em umidade a base de volume utilzando a curva de retenção de água
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específica, pode-se calcular a lâmina líquida de água a ser aplicada (cm), utilizando a
expressão:
Lâmina líquida

(1)

= (Ücc - Ü1) - Z

Em que: Occ = um idade correspondente à capacidade de campo (cm .cm·
3

3

);

01=

umidade em que se deve proceder a irrigação (cm3.cm·3 ), ou sej a, o ponto de irrigação;
z

=

profund idade efetiva do sistema radicular, cm. Para gramados, Landry Jr (2000)

recomenda profundidade efetiva de 15 a 20cm.
Como identificar a tensão da água no solo?. Um instrumento bastante difundido

é o tensiômetro, que lê diretamente a tensão com que a água está retida em uma dada
profundidade do solo .

5.1 .1 TENSIÔMETROS

Os tensiômetros são instrumentos sensíveis às mudanças de umidade do solo,
muito utilizados no manejo da irrigação por sua praticidade, baixo custo e confiabi lidade.
A determinação da um idade do solo ocorre de maneira ind ireta, ou seja, o aparelho mede
tensões de água no solo, que são posteriormente convertidas em valores de teor
volumétrico de água no solo ut ilizando uma curva de retenção específica . Isto é possível
porque o tensiômetro funciona como uma " raiz mecânica", registrando a força com que
as raízes da cultura extraem ág ua da matriz do solo .

Constit uiçã o do aparelho

O tensiômetro padrão é basicamente constituído por um tubo plástico cheio de
água, hermeticamente vedado, com uma cápsula de cerâmica porosa na extremidade
inferior e um vacuômetro (medidor de vácuo) na extrem idade superior (Figura 2).

-63-

Tópicos Atuais em Gramados,Ed. FEPAF, Botucatu - 2008

Fig u ra 2 . Constitu ição de um tensiômetro padrão. Fonte: Soi l moisture equ ipment corp .

O tubo de plástico armazena a água necessária para conexão entre o
vacuômetro e a cápsula de cerâmica . Seu comprimento pode variar de acordo com a
profundidade das raízes da cu ltura, determ inante da profundidade de instalação no
campo.
A cápsula de cerâmica porosa permite a passagem de água de dentro para fora,
e v ice-versa . No entanto, seus poros são tão peq uenos que não ocorre passagem de ar
através da cápsu la, nas tensões observadas no solo. Este deslocamento de água através
da cápsula causa tensão ou sucção dentro do tubo, medidas pelo vacuômetro em
centibar (centésimos de bar). O bar é uma unidade internacional de pressão no sistema

métrico, e apresenta as seguintes relações com outras un idades de medida:
1 bar

=

100 cba r (centibars )

=

0 ,987 atm (at mosfera )

=

100 kPa ( kiloPa s c al)

Existem ainda os tensiômetros de mercúrio e os tensiômetros digita is. O
tensiômetro de mercúrio é muito utilizado na pesqu isa científica por sua precisão . Já os
tensiômetros

digitais apresentam

praticidade,

mas

são

menos

precisos

que os

tensiômet ros de mercúrio.

Princípio d e fun c ion a mento

A água no solo ocorre na forma de filmes ao redor e entre as partículas de solo,
ligadas a estas partícu las por fortes forças molecu lares. Na medida em que o solo seca,
as camadas de água se tornam ma is finas, aumentando a força com que se ligam às
partículas da matriz do solo. Este aumento na tensão de ág ua no solo, o qual está em
contato com a cápsu la cerâmica do tensiômetro, causa a saída de água do aparelho para
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o solo, criando um vácuo no interior do tubo do t ensiômetro. Com o solo seco, a tensão
dentro do tubo aumenta até se igua lar à tensão de água no solo, atingindo equilíbrio e
cessando a passagem de água através da cápsula . Neste ponto, o vacuômetro indica a
sucção (ou tensão) no aparelho, que pode ser convertida em umidade de solo, utilizando
a curva de retenção específica para aquele solo . Portanto, quanto mais seco o solo, maior
será o vácuo produzido .
Quando ocorre adição de água ao solo, por irrigação ou chuva, a tensão de água
no solo diminui e ocorre a passagem de água do solo para o aparelho, diminuindo vácuo
e a leitura do vacuômetro.
O tensiômetro pode medir tensões de ág ua no solo de O a 0,80bars ( = 80kPa ou
80centibars). Acima deste va lor, ocorre entrada de ar no tubo do aparelho e consequente
quebra da coluna de água, interrompendo o funcionamento. Este interva lo não abrange
todas as tensões ex istentes no solo, mas corresponde ao principal intervalo de umidade
do solo de importância agrícola.

Insta laçã o no campo

Os tensiômetros devem ser instalados no solo com o auxílio de um trado que
tenha o mesmo diâmetro da cápsula porosa. É importante que haja o melhor contato
possível entre a cápsula porosa e o solo. Em alguns casos, a adição de terra solta e água
podem melhorar este contato. Durante toda a operação, deve-se tomar cuidado com os
constituintes do aparelho, principalmente com a cápsula porosa, evitando-se rachaduras
que impessam o bom funcionamento do tensiômetro. Além disso, o aparelho jamais deve
ser instalado em uma depressão, para que não ocorra acúmulo de água no local; neste
caso, o vacuômetro pode marcar uma leitura que não condiz com a situação real da área
cu ltivada.
Durante a insta lação não deve haver compactação excessiva ou destruição do
gramado na área que circunda o tensiômetro, pois isto também pod e afetar as leituras
do aparelho.

Profundidade de in stalação

De uma maneira gera l, recomenda-se que os tensiômetros sejam instalados em
baterias de pelo menos duas unidades. Um deles, chamado de t ensiôm etro d e d ecisão,
pois é sua leitura que irá determinar o momento de irrigar, deve ser instalado a uma
profundidade de 15cm.
O segundo aparelho,

o tensiômetro de controle,

deve ser insta lado na

profundidade de 30cm e indica ao produtor se a água aplicada está sendo perdida para
as ca madas mais profundas (água em excesso).
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Recomenda-se um mínimo de três baterias de tensiômetro para que se tenha
uma representatividade das medidas . Este número pode aumentar conforme o tamanho
do gramado irrigado e também com a heterogeneidade textura! do solo .

Manutenção

Após chuvas ou irrigações, pode ocorrer acúmulo de ar na extremidade su perior
do tensiômetro. Isto ocorre porqu e a água do solo atravessa a cápsula porosa em direção
ao tubo, carrega ndo oxigênio dissolvido. Quando a quantidade de ar acumu lado for muito
grande, deve-se retirar a tampa do tensiômetro e completá- lo com ág ua.
Quando retirados do campo, os tensiôm etros devem ser lavados em água
corrente, com o auxílio de uma escova macia. Quando reutilizados em um período de até
dois meses, devem ser guardados com a cápsula porosa mergulhada em água. Se não
forem utilizados por período maior, deve-se esvaziá-l os para evitar acúmulo de sais na
cápsu la.

5.2 PONTO DE IRRIGAÇÃO COM BASE NA DEPLEÇÃO DA ÁG UA NO SOLO

A depleção é uma faixa de umidade dentro do intervalo maior chamado de água
disponível. Ley et ai. ( 1994) recomendam que os gramados sejam irrigados

quando

50% da água disponível estiver sido consum ida, ou seja, 50% do intervalo de umidade
compreendido entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Neste
caso, a depleção de ág ua no solo para o gramado é de 50% (ou 0,5) . De toda a água
disponível, quando 50% de seu valor, contados a partir da capacidade de campo, tiverem
sidos consumidos, deve-se realizar a irrigação elevando novamente a umidade para a
capacidade de campo .
Por exemplo, para um gramado com profundidade efetiva do sistema radicular
de 15cm, em um solo argi loso, supondo-se que a recomendação de irrigação é de 50%
de depleção da água do solo, qual seria a lâmina a ser reposta em cada irrigação ?. Pela
Tabela 2, para a textura argilosa tem-se de 130 a 180mm de água disponível por metro
de solo. Considerando um valor de 150mm.m· 1 , como a maior parte das raízes está nos
15cm iniciais, tem-se 22,5mm de água disponível em 15cm de solo. Porém, a irrigação é
feita quando se consum iu 50% desta lâmina, portanto, a irrigação para repor a água
consumida será de 11,25mm (ou seja, 50% de 22,5mm).
5 . 3 MANEJO COM BASE NA EVAPOTRANSP IRAÇÃO

Uma vez conhecida a lâm ina de irrigação, correspondente à faixa de umidade
entre a capacidade de campo e o valor limit e (ponto de irrigação), até o qual não há
comprometimento do desenvolvimento do gramado, pode-se monitorar a irrigação
também com base na evapotranspiração. Contabiliza-se a evapotranspiração diária da
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cultura desde a última irrigação, até que totalize o valor da lâmina de irrigação requerida,
sendo então o momento de irrigar, elevando-se novamente a umidade até o valor
correspondente à capacidade de campo.
A evapotranspiração da cultura é a soma da quantidade de água evaporada pelo
solo mais aquela transpirada pela planta. Seu valor varia ao longo do ciclo da cultura e
também com as condições climáticas. Pode-se obter a evapotranspiração do gramado
(ETc) utilizando a expressão:

(2)

ETc = ETo. Kc

Em que: ETo

= evapotranspiração da cultura

Silva et ai. (2007)

de referência; Kc

= coeficiente de cu ltura.

concluíram que a produção de matéria seca da grama-

esmeralda aumentou com o incremento nas lâminas de irrigação, aplicadas apenas nos
meses que apresentaram temperatura média do ar superior a 20 ºC e que, na irrigação
desta gramínea, a aplicação de lâm ina d'água correspondente a 80% do valor da
evapotranspiração de referência foi suficiente para manter a boa qualidade do gramado,
ou seja, um Kc de 0,80.
Pode-se, também, estimar a evapotranspiração indiretamente pela medida da
evaporação de um tanque (Tanque Classe A) e posterior conversão dos valores uti lizando
coeficientes específicos para a condição de instalação do equipamento e fase da cu ltura.
O manejo da irrigação com base na evapotranspiração da cultura requer a
estimativa da evapotranspiração de referência.

Este não é um trabalho a ser feito por

um único agricu ltor, pois envolve custos para aquisição de uma estação meteorológica,
por exemplo, e conhecimento técnico para avaliar os resultados e saber escolher os
coeficientes ma is especpificos para cultura irrigada e o local. Portanto, é um trabalho a
ser

desenvolvido

por prestadores

de

serviço

que

forneceriam

simplesmente

a

evapotranspiração da cultura no dia anterior e indicariam a necessidade imediata ou não
de irrigação. Além disso, forneceriam previsões de precipitação nos dias seguintes,
auxi liando o irrigante a decidir se aplica ou não água.

Estes prestadores de serviço

podem ser empresas de consultoria técnica, instituições de pesquisa ou cooperativas de
produtores. Há experiências bem sucedidas neste sentido, como é o caso do sistema
CIMIS na Califórnia, Estados Unidos, composto por mais de 120 estações meteorológicas
padronizadas, que geram dados para uma central de processamento, a qual disponibiliza
via internet ou mesmo por telefone, os valores de evapotranspiração da cultura em
"tempo real" (valor do dia anterior), considerando a localização da propriedade e o
estádio de desenvolvimento da cultura, uma vez que o irrigante informou a data de
plantio ao sistema.
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No Brasil, tem-se no Sistema Irriga, que fornece é um conjunto de serviços
tecnológicos, de manejo e mon itoração da irrigação, desenvolvido e mantido por uma
equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria - RS, tendo por base o
monitoramento climático visando determinar o consumo de água pelas plantas. A
programação da irrigação requer o conhecimento de dados meteorológicos e que estes
sejam representativos de uma propriedade ou região, sendo estes coletados via as
estações

meteorológicas

automáticas.

Os

dados

meteorológicos

coletados

são

automaticamente processados no local da coleta por um sistema que fi ltra

as

informações que serão enviadas via satél ite para o servidor do Sistema Irriga.

No

servidor do sistema as informações de clima, solo, planta e equipamento de irrigação são
processadas para a recomendação de irrigação.
Os agricultores irrigantes, usuários do sistema, acessam o sistema pela internet,
obtendo informações específicas sobre o manejo da irrigação de suas áreas irrigadas. As
informações são disponibilizadas diariamente (intervalo de 24 horas), detalhando por
cultura e sistema de irrigação, quando e quanto irrigar, além de disponibi lizar a previsão
de ocorrência de necessidad e de aplicação de água via irrigação para um período de 24 e
48 horas (CARLESSO, 2003).
Uma informação complementar gerada pelos serviços que monitoram o clima é a
probabilidade de ocorrência de chuva nos próximos dias, pois pode ajudar na decisão de
irrigar ou não, evitando o desperdício de água no caso de uma irrigação sucedida

em

pouco tempo por uma chuva.

5.4 TURNO DE IRRIGAÇÃO FIXO

Quando se deseja irrigações frequentes, ou seja, com turno de irrigação de um
único dia ou de poucos dias, tem - se que o intervalo entre de irrigações é fixo, ficando a
lâmina de irrigação variável, pois depende das condições climáticas e da fase de
desenvolvimento do gramado.

Para se calcular esta lâmina varíavel deve-se acumular,

entre uma irrigação e outra, a evapotranspiração da cu ltura calculada pela eq. 2.

6. INSTRUMENTOS PARA O MANEJO DA IRRIGAÇÃO

Como identificar o momento de irrigar?. Que indicadores utilizar?. O consumo de
água dos gramados é totalmente dependente das interações que envolvem o sistema
solo, planta e atmosfera. O ideal seria detectar e quantificar na própria planta sua
necessidade hídrica, porém isso não é simples e os métodos até hoje testados não se
mostraram eficientes e muito menos práticos, com algumas raras exceções.
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Desta forma, tem -se buscado nas variáveis associadas ao solo e ao clima,
indicadores que possam definir o manejo da irr igação. A umidade do solo é o indicador
mais uti lizado, seguido pela evapotranspiração da cultura .
No Quadro 3 tem-se os principais métodos de manejo com base na umidade e
na tensão da ág ua no solo. O método da aparência do solo é pouco preciso e pouco
utilizado.

O gravimétrico é preciso, porém pouco prático, sendo um procedimento de

aferição muito utilizado em pesquisas.
O tensiômetro tem sido mu ito utilizado, pois associa praticidade e boa precisão
na correlação com a umidade, desde que se tenha a curva característica de retenção de
água para o solo da área. Os blocos de gesso de resistência elétrica atuam em uma faixa
de tensões da água no solo mais abrangente que os tensiômetros, porém são menos
precisos.
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Quadro 3. Métodos de manejo da irrigação com base na umidade do solo.

C>

<..,

Método
Aparência do
solo (" H and
feel"}
Métodopad rão de
estufa
(gravimétrico)

1

Tensiômetro

'-1

Parâmetro
medido

Equipamento
necessário

Umidade do
solo, pelo tato.

Trado e a
própria mão.

Umidade do
solo, através
de amostras .

Trado,
recipiente,
estufa,
balanca.

Tensão de
água no solo.

Tensiômetro

Resistência
elétrica da
umidade do
solo.

Medidor de
corrente
elétrica
alternada

Vantagens

Umidade do
solo .

Simples e fácil de
usar; a precisão
pode melhorar com
a exoeriência.

Sonda de
nêutrons

R eflectômetro
de domínio de
tempo (TDR)

Umidade de
solo, através
da quantidade
de átomos de
hidrogênio
presentes no
solo.
Umidade de
solo, através
de pulsos
eletro
maqnéticos.

......

Desvantagens

e
i::;•

g
C')

Método pouco preciso.

ê

:;

:::i..

o

,">

Umidade do
solo.

Tensão de
água do solo.

o1

Blocos de
resistência
elétri ca

::i,..

Critério de
irrigação
(indicador)

Tensão de
água no solo

Elevada precisão.
Boa precisão ; leitura
instantânea da
tensão de água no
solo.
Leitura instantânea;
funciona em uma
grande faixa de
tensões; pode ser
usado para leituras
à distância.

Sonda de
neutrôns

Umidade do
solo.

Fácil de usar,
confiável e precisa.
Resultados em
poucos minutos.

Reflectômetro
de domínio de
tempo

Umidade do
solo

Fácil de usar e
confiável; sensíve l a
pequenas mudanças
na umidade do solo.

Resultado somente obtido
após intervalo de 24 horas.

t'l'j
~

Necessita manutenção; não
funciona em tensões acima
de 0.8 atm.

.'"li
to
o
.._

Afetado pela salinidade do
solo; não sensível a baixas
tensões; necessita
manutenção.
Não funciona em
profundidades menores que
15cm; necessita treinamento
do traba lhador para
manuseio, armazenagem e
uti lização; equipamento com
custo menos acessível ..
Necessita de uma equação
de calibração; leitura afetada
pela salinidade; faixa de
alcance relativamente baixa .
Custo e levado ..

~
~

g
t::

1

"-'
o
o
Cc
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A sonda de nêutrons é um equipamento preciso na medição da umidade,
porém tem elevado custo, requer treinamento do operador por envolver o uso de
materia l radioativo e só funciona adequadamente em profundidades superiores a 15
cm.
O reflectôrnetro de domínio de tempo (TDR) é um instrumento preciso,
porém caro e requer calibração.
O Quadro 4 apresenta os proced imentos de manejo fundamentados na
evapotranspiração da cultura e no ba lanço de água na zona das raízes.
O balanço de água é feito na camada de solo em que se encontra o sistema
radicu lar efetivo, ou seja,

o maior volume de raízes. As entradas de água são

basicamente por chuva e por irrigação. As sa ídas são por evapotranspiração,
principa lmente, e quando a

lâm ina de irrigação é excessiva, também por

percolação, com o excesso de água caminhando para o perfil de solo abaixo da
camada efetiva de raízes.
Avaliar diretamente a planta para identificar o momento de irrigação seria
o procedimento mais lógico e indicado, porém na prática os procedimentos e
indicadores disponíveis não são eficientes (Quadro 5) . O uso de plantas indicadoras
de déficit hídrico está ainda restrito a pesquisas. Identificar urna planta que se
desenvolva concomitantement e com o gramado e que demonstre previamente e
claramente, por sintomas visuais, o momento de irrigar, é urna excelente idéia,
porém de difíci l implantação.
O uso de termômetro infra- vermelho tem como principais desvantagens o
elevado custo e a dificuldade em medir apenas a temperatura do dossel,
especialmente nas fases iniciais das culturas, quando não há a cobertura tota l da
superfície do solo.
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Quadro 4. Métodos para manejo da irrigação com base no balanço de água .

!:::)

;;;·

Método

Balan~o hídricoEva~otrans~ira~ão

1

'-1

Atmômetro
modificado

Critério de
irrigação
(indicador)

Vantagens

Desvantagens

Estação
meteorológica
ou informação
climática
disponível.

Estimativa de
umidade do
solo .

Não necessita trabalho de
campo; previsão de
irrigações futuras; com o
mesmo eq uipamento podese programar a irrigação de
várias áreas..

Necessita calibragem
e ajustes periódicos; é
apenas uma
estimativa; cálculos
difíceis sem
computador.

Atmômetro

Estimativa de
umidade do
solo .

Fácil de usar; leitura direta
da evapotranspiração de
referência.

Necessita calibragem;
é apenas uma
estimativa .

Parâmetro
medido

Equipamento
necessário

Parâmetros
climáticos:
temperatura,
radiação, vento,
umidade e
precipitação
esoerada.
Evapotranspiração
de referência

N

1

~

0
~
!:::)

_~
,.,,

l'1
~
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t:;

~
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o::::,

n

ª
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Quadro 5. Métodos para manejo da irrigação com base na planta.
Método
Plantas
Indicadoras
Avaliação
visual
Índice de
estresse

Parâmetro medido

Equipamento
necessário

Vantagens.

Avaliação visual qualitativa

Técnico treinado

Não requer equ ipam entos

Aval iação visual qua litativa

Técnico treinado

Método simples

Temperatura do dossel

Termômetro infravermelho

Medição na própria planta

Desvantagens
Precisão muito
variável; subjetividade
Precisão mu ito
variável· sub j etividade
Alto custo do
eau ipamento
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7. FREQUÊNC IA D E IRRIGAÇÃO

Irrigações menos frequentes, com lâminas maiores de irr igação permitem
que

uma

camada

mais

profunda

de

solo

at inja

a

cond ição

de

umidade

correspondente à capacidade de cam po, permitind o o aprofundamento do sistem a
rad icu lar, permitindo que o gramado suporte melhor períodos de déficit hídrico.
Johnson ( 2003) estudou a qualidade do gram ado em t rês diferentes turnos
de irrigação : 2, 4 e 6 dias. Embora a melhor qualidade tenha sido obtida com o
turno de irrigação de dois dias, o gramado mostrou-se mais vulnerável ao déficit
hídrico na eventualidade de ocorrência de atra so na irrigação . O autor recomenda
como melhor alternat iva a apl icação de lâm inas maiores, com base em t urno de
irrigação de 6 dias, associada com irrigações inter mediárias diárias ou a cada dois
dias . Desta forma se perm it iria o aprofundam ento do sistema da radicul ar do
gramado e ta mbém a manutenção de sua m el hor qualidade.

8. T E M PO DE IRR IGAÇÃO

Como converter a lâm ina líquida de ág ua em tempo de funciona m ento de
um sistema de irrigação? . I sto dependerá do sistema de irrigação adotado . No caso,
por exemplo, de aspersão convencional, a taxa de aplicação de água é função da
pressão de operação, do diâmetro do boca l e do espaçamento entre aspersores.
Se um sistema de irrigação por aspersão convencional tem aspersores
espaçados de 18m em 18m e vazão de 3,24m 3 .h· 1 , na pressão de operação de
3 kgf/cm 2 . Dividindo-se a vazão pela área dada pelo produto dos espaçamentos
obtém-se a taxa de aplicação de água , que neste caso é de 10 mm.h· 1 .
Considerando a eficiência de apl icação de água como sendo de 80%, para se aplicar
uma lâmina líq uida de irrigação de 20mm, tem-se uma lâmina bruta de 25mm
(=20mm/0,8)

e serão necessárias 2,Sh de operação ( 25mm/ lOmm.h. 1 ) .

9 . CALI BRAÇÃO LOCAL

Todo procedimento ou critério adotado para rea lizar o manejo de irrigação
necessita de ca libração loca l, ou seja, de um ajuste às características da área
irrigada . O sistema solo-planta -atmosfera é dinâmico e seus componentes variam
de local para local.

Medições, observações e a experiência do irrigante, tudo isso

deve ser uti lizado no ajuste de va lores e faixas de contro le da irrigação .
O primeiro passo é ter um critério e um procedimento de manejo. Com

certeza, os benefícios diretos e indiretos do uso raciona l da água de irrigação logo
surg irão .
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CAPÍTULO 6
NEMATÓIDES EM GRAMADOS
Profa. Ora. Si/via Renata Siciliano Wilcken
1. INTRO DUÇÃO

Nematóides são vermes cilíndricos, pertencentes ao filo Nematoda. São
considerados os animais multicelulares mais disseminados, numerosos e bem
adaptados. São encontrados em abundância em diferentes nichos ecológicos, desde
de zonas do abissais fundo do mar até nas geleiras da Antártida ( NORTON &
NIBLACK, 1991).
Em um hectare de terra fértil é possível encontrar centenas de mi lhões ou
bilhões de nematóides, com diferentes hábitos alimentares, entretanto a maioria
tem vida livre, alimentando-se de algas, fungos, bactérias, outros nematóides, etc.
Uma pequena parcela do filo apresenta hábito parasítico, seja de anima is ou de
plantas (NEHER, 1999).
Os nematóides de vida livre são ecologicamente importantes, fazendo parte
da microfauna e responsável por parte da mineralização de nitrogênio (8 a 19%) e
também pela distribuição da biomassa (Neher et ai., 2005). Dentre os nematóides
parasitos de anima is, alguns apresentam importância na medicina veterinária e
humana,

enquanto

outros,

são

parasitos

de

invertebrados,

importantes

na

agricu ltura como agentes no controle biológico de praga. Em gramados, os
nematóides entomopatogênicos das famílias Steinernematidae e Heterorhabditidae
são muito util izados no controle de diversos insetos pragas (KOPPENHÕFER & FUSY,
2006). Contudo, na agricu ltura, os nematóides de maior importância são os
parasitos de plantas,

responsáveis por perdas econômicas significativas em

diferentes cultu ras.
Nos dias atuais os nematóides fitoparasitos têm sido motivo de grande
preocupação aos responsáveis pela manutenção de gramados nos Estados Unidos,
principalmente em campos de golfe. Esses nematóides causam danos nos sistemas
radiculares e prejudicam o transporte de água e nutrientes pela planta (CROW,
2005).

2. S INT O M AS

Existe um período após a infestação inicia l em que a população do
nematóide fitoparasito encontra-se ba ixa e ainda não é capaz de causar danos
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suficientes para serem observados na parte aérea, este período depende da
quantidade do inóculo na infestação inicial, da espécie de planta parasitada, assim
como das espécies de nematóides introduzidas. Os sintomas refl exos ocorrem
quando a população está elevada, atingindo uma população acima do nível de dano
econômico, ou quando,

mesmo com a densidade populacional moderada , o

gramado passa por algum estresse ambiental. Ainda não existem pesquisas
brasileiras que forneçam esses dados, uma vez que estudos nematógicos com
plantas utilizadas em gramados ainda são escassos no Brasil. Entretanto, ex istem
dados internacionais que podem ser extrapolados para as nossas condições (Tabela

1) (CROW, 2007).
Ta bela 1: Número de nematóides em 100 cc de solo equivalente ao nível de risco
de danos em gramado na estação seca da região da Flórida - EUA. (University of
Florida Nematode Assa):'. Laboratori1) (Crow, 2007).
Santo
Centípede
Nematóides
Bermuda
Zoysia
Paspalum
Auqustinho
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
300
Meloidoavne sp .
80
300
80
300
80
300
80
300
80
25
Belonolaimus
10
25
10
25
10
25
25
50
10
lonqicudatus
Hoplolaimus
galeatus
Paratrichodorus sp .
Trichodorus SP.
Helicoty/enchus sp.
Peltamigratus
chrislie
Mesocriconema sp.
Hemicycliophora

sp.
Hemicriconemoides

40

120

40

120

40

120

40

120

40

120

150
40
700
150

300
120
1500
300

150
40
700
150

300
120
1500
300

150
40
70
150

300
120
1500
300

40

120

40
700
150

120
1500
300

150
40
700
150

300
120
1500
300

500
150

1000
300

500
150

1000
300

500
150

1000
300

500
150

1000
300

150
150

300
300

soo

1000

soo

1000

500

1000

500

1000

150

300

10

25

10

25

-

10

25

25
40

25

-

10
10

10

-

SP.

Dolichodorus sp.
Heterodera
punctodera

-

-

-

-

M: Risco moderado, sintomas reflexos podem se tornar evidentes se o gramado sofrer algum stress
ambiental.
A: Risco elevado, sintomas diretos e reflexos podem estar evidentes.

Gramados com sintoma s causados por nematóides fitoparasitos podem
apresentar manchas com diferentes graus de amarelecimento, variando de verde
claro a amarelo, com planta de tamanhos variados, sem vigor, murchas ou secas.

o

gramado afetado pod e se aprese ntar ralo ou morto, mostrando um aumento
significativo de plantas daninhas na área.
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3 . COMO DETECTA R O PROBLEMA NEMA TOLÓGICO

Para obter a certeza que os sintomas são causados por nematóides, é
necessário efetuar análises nematológicas de solo e raízes. Uma amostragem
adequada deve ser feita para que a amostra analisada represente a área amostrada.
O método de amostragem deve ser adaptado as circunstâncias e ao
propósito

da amostragem.

Devido

a distribuição agrupada

dos nematóides

fitoparasitos, uma amostra nematológ ica deve ser constituída de várias subamostras. A área a amostrada deve ser homogênea, ou seja, não é recomendado
misturar sub-amostras de áreas com sintomas (reboleira), com sub-amostras de
áreas sem sintomas, o que alteraria os resultados. Áreas com

e sem sintomas

devem ser amostradas separadamente.
Embora, para a maioria das culturas, o número de sub-amostras/ha
recomendado seja de no mínimo 10 e a profundidade do perfil amostrado de O a 30
cm (MCSORLEY, 1987, FORTUNER, 1991), em gramados a recom endação é de 15 a
30 sub-amostras a cada 46 -

93 m 2

,

com aproximadamente 10 cm de

profundidade (COUCH, 2000).
Essas sub-amostras devem ser misturadas e alíquotas de solo e de raiz
devem ser retiradas e enviadas para que sejam processadas em laboratórios de
nematologia o mais breve possível. O Laboratório de Nematológia da FCA/UNESP Botucatu recomenda que sejam enviados 01 litro de solo e aproximadamente lOOg
de raízes, que devem ser acond icionadas junto com o solo em um saco
impermeável, que deverá ser vedado, etiquetado e enviado para a aná lise. A adição
de água na amostra é proibitiva .
As amostras não devem ficar expostas aos raios solares ou aquecimento,
podendo ser armazenadas a temperatura variando de 5 a 20° c até que sejam
processadas (MCSORLEY, 1987, FORTUNER, 1991A, COUCH, 2000) .

4 . N EMA T Ó IDES D E IMPORTÂ NCIA PARA GRA M A D OS

Dentre

os

nematóides

parasitas

de

plantas

existem

aqueles

que

apresentam o hábitos sedentários, ou seja, estabelecem sítios de parasitismo na
planta hospedeira dos qua is se alimentam até o final do seu ciclo; e os nematóides
migradores, que não estabelecem locais de parasitismo, mas alimentam- se do
conteúdo celular de cada célula atacada, destruindo-as.
Em gramados, a maioria dos nematóides fitoparasitos causadores de danos
econômicos são migradores, sendo os mais freq üentes : Belonolaimus longicaudatus,
Aorolaimus

( =Peltamigratus)

christie,
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Paratrichodorus.,

Hoplolaimus

galeatus,

Mesocriconema

e

Criconemoides,

Pratylenchus e Xiphinema, sendo as três primeiras espécies ainda não relatados no

Brasil.
Belonolaimus longicaudatus Rau, 1958

é um nematóide ectoparasito

migrador pertencente a família Belonolaimidae, considerada uma das espécies de
nematóides fitoparasitos mais daninhas do gênero Belonolaimus . Afeta inúmeras
espécies de vegetais de grande importância econômica, como soja, algodão, feijão,
batata, diversas olerícolas, além de diferentes espécies de gramíneas (SMART &
NGUYEN ,1991).
Das espécies parasitas de gramados, B. longicaudatus é considerada a
espec1es

de

maior

importância

econômica.

Esse

nematóide

se

alimenta

principalmente das regiões apicais das raízes, causando paralisação do crescimento
das mesmas, o que propicia o aparecimento do sintoma denominado de raízes em
coto. Infestações severas podem causar completa destruição do sistema rad icular
das plantas, refletindo em um gramado com manchas amareladas, com plantas
finas, murchas ou até mesmo mortas. 8. longicaudatus é nativo das planícies
costeiras do sudeste dos Estados Unidos, mas já foi disseminado na região oeste,
como no estado da Califórnia, por meio de mudas infestadas (CROW, 2005,
MUNDO-OCAMPO et ai., 1994, BEKAL & BECKER, 2000) e também para as ilhas
caribenhas, Costa Rica e Bermuda (CROW, 2005). Até o momento, B. longicaudatus
não foi relatado no Brasil.
Hoplolaimus galeatus Cobb, 1913 e Aorolaimus christie (Golden and

Ta y lor , 1956) Fortuner, 1987 são nematóides migradores pertencentes a família

Hoplolaimidae. Ambos considerados importantes em gramados, entretanto H.
galeatus

apresenta

maior importância,

provavelmente

devido a

sua

maior

freqüência em solos americanos e maior dificuldade de controle {FORTUNER, 19918;
CROW, 2005).
H. galeatus

é uma das espécies mais importantes do gênero, assim como B.

longicadudatus, apresenta uma ampla gama de hospedeiros. Nos Estados Unidos é

considerado a segunda espécie mais patogênica em gramados, ficando atrás
apenas de Belonolaimus longicaudatus. Além de gramados é causador de danos
econômicos nas culturas de algodão,

feijão, milho, trigo, etc. No Brasil, já foi

relatado em Eucalyptus, Pinus, cana-de-açúcar e banana (FERRAZ et ai., 1984;
NOVARETTI et ai. , 1974 e CARNEIRO et ai. , 1982; TORRES et ai., 2007)
Aorolaimus christie (GOLDEN & TAYLOR, 1956) Fortuner, 1987 é sinônimo

de Peltamigratus christie, já foi relatado no Brasil em seringueira, pimenteira e
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arroz (BITTENCOURT & HUANG, 1986; UESUGI & HUANG, 1984; FREIRE &
MONTEIRO, 1978).
Trichodorus

nematóides

Cobb,

ectoparasitos

1913

e

Paratrichodorus

migradores da

Siddiqi,

fam ília Trichodoridae.

197 4
As

são

espécies

Trichodorus obtusus e Paratrichodorus minor são conhecidas por causar danos em

gramados nos Estados Unidos. Embora P. minar esteja mais distribuída em campos
de golfe pelo mundo, T. obtusus é considerada a mais patogênica, principalmente
às gramas do gênero Cynodon, entretanto parece estar restrito a campos de golfes
dos Estados Unidos.
T. obtusus ainda não foi relatado no Brasil, enquanto P. minar parece estar

amplamente distribuído em solos brasi leiros, com relatos em diferentes espécies
vegetais .
Mesocriconema Andrassy,

196 5 e

Criconemoides Taylor , 19 36

pertencem a família Criconematidae e também são ectoparasitos migradores. Esses
nematóides são encontrados com freqüência em ca mpos de golfes americanos.
Densidades populacionais elevadas desses nematóides podem causar sintomas
como cloroses e declínio do gramado. Ambos os gêneros já foram relatados no
Brasil em diferentes espécies vegetais .
Anguina pacifica e Cid dei Prado Vera & Maggenti, 1984 pertence a

famíl ia Anguinidae e foi descrita em 1984 a partir de população proveniente de
raízes de Poa annua (CID DEL PRADO VERA & MAGGENTI, 1984). Está amplamente
disseminado nos campos de golfe da costa norte da Ca lifórnia, EUA. Parasita
principalmente a região da haste das plantas, ind uzi ndo a formação de ga lhas
nessa região. É considerada uma espécie altamente patogênica a gramados ,
responsável por danos bastante expressivos em campos infestados (WESTERDAHL
ET AL., 2005). Anguina pacificae ainda não foi relatada no Brasi l.
Pratylenchus Filipjev , 1936

é um nematóide endoparasito migrador,

amplamente disseminado pelo globo, pertencente a família Pratylenchidae. No
Brasil, as espécies P. brachyurus e P. zeae são consideradas as mais importante do
gênero por estarem amplamente distribuídas nas áreas ag ricultáveis do país e por
serem responsáveis por perdas econôm icas em diversas culturas, como cana -deaçúcar, milho, algodão, soja, etc. (FERRAZ, 1999). Espécies de Pratylenchus são
consideradas patogênicas em gramados dos Estados Unidos. Embora no Brasil,
ainda não existam referências sobre danos causados por esses nematóides em
gramados, esse gênero causa preocupação, principa lmente devido sua ampla
distribuição em solos do país.
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X iphinema

Co bb ,

19 13

é

um

nematóide ectoparasito

migrador

pertencente a família Logidoridae. Vá rias espécies de importância econômica
pertencem a esse gênero, sendo muitas já relatadas no Brasil. Em relativamente
freqüente em gramados americanos, podendo causar danos em populações
elevadas.
Meloidogyne Go e ld i , 1887 pertence à fa mília Heteroderidae. Nematóides

desse gênero são conhecidos como nematóides das ga lhas e são considerados os
mais importante dentre os nematóides fitoparasitos, pr incipalmente devido sua alta
capacidade de desvio de nutrientes da planta hospedeira, e sua alta capacidade
reprodutiva. São endoparasitos sedentários e são capazes de desestruturar toda a
região interna das raízes, prej udica ndo o transporte de água e nutrientes pela
plant a atacada (ASMUS, 2000).
As espécies de Meloidogyne de maior importância em gramados nos
Estados Un idos são M. graminis , M. marylandi e M. naasi . Todas essas espécies
são consideradas quarentenárias no Brasil.
As espécies de Meloidogyne mais freqüentes no Brasil são M. incognita e M.
javanica, embora pouco estudadas qua nto suas relações com gramados, devido ao

alto grau de polifagia destas espécies

e alta freqüência das mesmas em solos

brasileiros, causam preocupação neste segmento . Dias-Arieira et ai. (2007), em
levantamento

nematológ ico

em plantas

ornamentais no estado do Paraná,

detectaram a presença de nematóides das ga lhas (Meloidogyne) em raízes de
Zoysia japonica (grama esmeralda), ent ret anto não identificaram as espécies .

Nesse mesmo t rabalho, os autores também relata ram a presença de Rotylenchulus
reniformis, Helicotylenchus

e Mesocricomena em Zoysia japonica e He/icotylenchus,

Mesocriconema e Trichodorus em Axunopus compressus (g rama São Carlos).
Heterode ra, assim como Meloidogyne, pertence à família Heteroderidae.

Nematóides do gênero Heterodera são conhecidos como nematóides dos cistos e
suas espécies são consideradas altamente

patogênicas aos seus hospedeiros. A

espécie H. punct odera é relatada como patogênica a gramados no meio- oeste dos
Estados Unidos em citações no Report on Plant Disease da Universidade de Illinois
(2000) . No Brasil essa espécie ainda não foi relat ada .

É importante ressaltar que algumas espécies parasitas de gramados ainda
não relatadas no Brasil, são parasitas de outras culturas de gra nde im portâ ncia
econômica; uma vez introduzidas no país causaria prejuízos não apenas para
gramados, mas também para diversos segmentos da agricult ura.
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CONTROLE

O controle de nematóides em áreas de gramado pode ser caro, trabalhoso
e muit as vezes inconveniente.
O controle químico com nematicidas sistêmicos é uma alternativa para o
controle de nematóides fitoparasitos em gramados já estabelecidos. Esse tipo de
controle é muito utilizado em gramados americanos, sendo sua ap licação, na
maioria das vezes feita através de irrigação. No entanto, tais produtos são
altamente tóxicos e não são erradicante.
Produtos orgânicos ou biológicos com ação supressiva aos nematóides têm
sido considerados outra opção de controle, mas a eficiência desses produtos ainda
não está comprovada.
Adubações complementares, quím ica ou orgânica, podem ser consideradas
como controle pa liativo, assim como o aumento do número de irrigações. Tais
m edidas aumentam a dispon ibilidade de água e nutrientes no solo, propiciando um
aumento

da

tolerância

das plantas

aos

nematóides.

Entretanto,

adubação

nitrogenada acima do recomendado pode aumentar os danos causados por algumas
espécies de nematóides (CROW, 2005)
Embora

apresentem

inúmeras

dificuldades,

ações

drásticas

como

substitu ição do gramado com esteri lização prévia, com nematicidas fumigantes ou
com o uso de vapor de água, muitas vezes são utilizadas. Esse t ipo de controle, se
bem efetuado, pode chegar próximo a errad icação, entretanto,

cuidado ainda

maior deve ser tomado para que nematóides ou outros agentes patogênicos não
sejam re-introduzidos, pois esse tipo de ação compromete toda a micro-fauna do
solo.
Devido a extrema dificuldade pa ra erradicar nematóides fitoparasitos de
uma área, o ideal seria evitar a introdução desses nematóides em áreas sem
histórico de infestação.
A disseminação desses vermes ocorre sempre quando solo ou material
vegetal infestado é deslocado para áreas sem infestação, qualquer que seja o meio.
Portanto,

para

prevenir a entrada

desses organismos em

áreas sadias

é

recomendado que todo equipamento utilizado passe por um processo de limpeza.
Todo solo adicionado na área de plantio, para terraplanagem por exemplo, deve ser
analisado antes de ser colocado na área.
At enção especial deve ser dada para o material vegetal a ser introduzido.
Sendo a formação da maioria dos gramados feita por mudas, é imprescindível que
amostras nematológicas sejam retiradas para a comprovação da sanidade do
material vegeta l obtido.
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CAPÍTULO 7
REGULADORES VEGETAIS EM GRAMADOS
L.B. McCarty

1

1 Professor da Clemson University (USA)

1. IN T R ODUÇÃO

Reguladores vegetais (RV) ou inibidores do crescimento são cada vez mais
utilizados em campos de golfe para suprim ir o crescimento vegetativo indesejável
dos gramados, melhorarem a qualidade e auxiliar no manejo anua l da BLUEGRASS
(Poa annua) . Dependendo da situação e da espécie, a utilização dos RV pode

reduzir os custos , aumentar a densidade da relva e reduzir a necessidade do corte
freqüente para a manutenção, principalmente em áreas com declives acentua .
Historicamente os

RV

foram

usados

para

suprimir

o

desenvolvimento

da

BAHIAGRASS (Paspalum notatum ), KENTUCKY BLUEGRASS (Poa pratensis) e da
FESTUCA ALTA (Festuca arundinacea), manutenção em áreas como rodovias,
estradas, aeroportos e campo de golfe. No entanto, os produtos foram registrados
para utilização em gramados que necessitam de altíssimo grau de manutenção.
Os reguladores vegeta is são recomendados para utilização apenas em
determinadas espécies de gramaados (Tabela 1). Adicionalmente, o uso de um RV é
muitas vezes determinado pela espécie, área e/ou nível de manutenção. Por
exemplo, Imazapic (Plateau) é recomendado para utilização em locais de baixa
manutenção, tais como estradas e aeroportos. No entanto, Flurprimidol (Cutless,
Topflor), Paclobutrazol (Trimmit, Cu ltar), Ethephon (Proxy, Ethrel), e Trinexapaceetil (Primo, Moddus) pode ser util izado em gramados que compõe o green. O rótulo
de um RV deverá ser sempre consu ltado para obter informações relativas à
aplicação.
A utilização dessa tecnologia pode auxiliar na supressão dos meristemas
das espécies, mas normalmente não influenciam radicalmente na propagação
lateral ou horizontal. O efeito mais notável é, normalmente, uma redução na
quantidade de recortes e uma redução na freqüência dos cortes ou ceifas. Em áreas
de desembarque, a recuperação da relva em campos de golfe ocorre enquanto o
crescimento vertical superior tem sua ação reprimida. Dependendo do produto, a
utilização dos RV pode influenciar significativamente na redução da freqüência nos
cortes em geral, suprimir o desenvolvimento anual da BLUEGRASS em greens
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compostos de BENTGRASS, melhorar o desempenho da bola durante seu trajeto e
suprimir o crescimento de grama Berm udas durante "overseeding" no inverno.

2. CLASSIFICAÇÃO DOS REGULADORES VEGETAIS

Semelhante aos herbicidas, os RV são colocados em grupos baseados em
modo de ação ou no mecanismo de inibição do crescimento. Os sistemas de
classificação podem variar, no entanto, existem três grupos distintos de RV (Tabela
2) .

3. IN I B IDORES DA DIVI SÃO CELU LAR ( DENOMINADOS RV DO TIPO 1)

Inibidores da divisão celu lar são principalmente absorvidos pelas folhas e
inibem a divisão celu lar e a diferenciação nos meristemas. Eles inibem tanto o
desenvolvimento das zonas meristemáticas e crescimento vegetativo. A inibição do
crescimento é rápido, ocorrendo dentro de 4 a 10 dias e durante três a quatro
semanas, em função da taxa de aplicação. Mefluid ide (Embark 25, Embark 0 .25) e
Hidrazida maleica (Royal Slo-Gro) são exemplos de inibidores da divisão celular.
Estes produtos são utilizados principalmente em áreas de gramados de baixa e
média manutenção, um problema pode ser a fitotoxicidade (amarelecimento). Em
campos de golfe, inibidores da divisão celular podem ser utilizados para redu zi r a
ceifa em áreas com declive acentuado, va las e outras áreas de difícil acesso.

3.1 HERBICIDAS

Vários herbicidas, quando uti lizados em baixas concentrações, podem ser
uti lizados em para suprim ir o desenvolvimento dos meristemas em algumas
espécies de gramados. Dependendo do produto químico, herbicidas para gramados
podem inibir o crescimento e desenvolvimento através da interrupção da síntese de
aminoácidos

(glifosato,

sulfometuron,

chlorsu lfuron,

metsulfu -ron,

imazapic,

imazethapyr + imazapyr) ou biossíntese de ácidos graxos (sethoxydim).

A

tolerância de uma espécie as doses de herbicidas ou a taxa de aplicação são
variáveis. Herbicidas são principalmente utilizados em áreas que demandam baixa
manutenção com o intuito de reduzir a roçada e controlar plantas daninhas.
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3 . 2 INIBIDORES DA S ÍNTES E DA GIBERELINA (GA) (Den omin a dos RV d o
tipo 2)

A giberelina é um hormônio vegetal produzido pelas células e atua no
alongamentodas células vegetais. Existem mais de 154 tipos de giberelinas
identificadas, sendo que alguns desses tipos não têm sua função bem defin ida
dentro do desenvolvimento das espécies vegetais. Quando a síntese de giberelina é
inibida, as células vegetais não alongam e os entrenós ficam mais curtos, e de
maneira geral o crescimento das plantas é reduzido. Dois tipos de inibidores da
biossínt ese giberelina estão disponíveis para uso em campos de golfe. Trinexapaceetil (Primo), um in ibidor da biossíntese giberel ina Classe A, é absorvida pelas folhas
e inibe a síntese de giberelina quase no final de sua rota metabólica, sendo assim,
muitos compostos já foram produzidos e estão atuantes dentro da planta.
Paclobutrazol (Trimmit) e flurprimidol (Cutless) são absorvidos raízes e giberelinas
Classe 8, esses inibidores atuam nas primeiras fases da biossíntese da giberelina .
No caso dos inibidores da biossíntese da giberelina Classe B fitotoxicidade pode ser
observada quando aplicados em plantas sob forte stress biótico ou abiótico. Este
bloqueio precoce evita a síntese dos numeroso compostos que compões esta família
de hormônios veget ais . Ad iciona lmente, algumas espécies de grama'1os apresentam
alterações em sua morfologia após a aplicação desses regu ladores vegetais.
Estudos têm demonstrado que a inibição da biossíntese giberelina Classe A, como a
Trinexapace-etil,

fisiologicamente

é

menos prejudicial

para

as

espécies

de

gramados e apesar da ampla escala de RV a fitotoxicidade pode ser observada em
larga escala.

3 . 3. NÃO C LASS IFI CADO

Ethephon (Proxy, Ethrel) é um RV presente no mercado de gramados que
nitidamente não se encaixa em nenhuma das categorias anteriores. Quando, na
presença de ág ua nas plantas, é hidrolisado na forma gasosa do hormônio vegetal
etileno. É principa lmente absorvido pelos ápices e caules e tem recursos limitados
para translocação nas plantas (basipeta l). O etileno é um hormônio do crescimento
e tem registro como maturador e retardante do florescimento em algumas espécies.
Em gramados de KENTUCKY BLUEGRASS, LOLLIUM PERENE a aplicação de
Ethephon segue a recomendação 3,8 kg de ingrediente ativo por hectare com
excelente residual, aproximadament e quat ro semanas. Curiosamente, gramados de
KENTUCKY BLUEGRASS tratados com Ethephon freqüent emente desenvolvem um
alongamento dos entrenós, semelhante a uma espécie de hábito de crescimento
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prostrado . Algumas áreas que receberam o tratamento com o produto muitas vezes
tem a cor verde da folha reforçada, aumento na formação de perfi lho, aumento no
comprimento das raízes. O desenvolvimento dos rizomas, no entanto, pode ser um
pouco inibido. Combinações de Ethephon com outros RV tais como Trinexapac-etil,
estão atua lmente em desenvolvimento.
Quando convertido para produção de etileno, o Ethephon suprime as
regiões meristemáticas, atrasando a floração, promove um abortamento seletivo de
flores e reduz o alongamento do caule. O etileno também é conhecido por acelerar
a senescência foliar, resultando em degradação da clorofila e redução na cor verde

das folhas. Ele como todos os RV devem ser aplicados antes do início do
desenvolvimento das regiões meristemáticas para obtenção de melhores resultados
e

é

geralmente

reaplicado

a

cada

três

semanas

até

a

paralisação

do

desenvolvimento das pontas dos meristemas. Ethephon não deve ser aplicado em
greens recém formados por BENTGRASS pouco antes ou durante o verão, pois o
estresse térmico e o etileno restringe o enraizamento.
Alguns artigos sugerem que em grama Bermudas uma aplicação de 6, 7 kg
ia / ha para a obtenção de bons resu ltados na paralisação do desenvolvimento
vegetativo . Em CENTIPEDEGRASS sugere 5,0 kg ia/ ha de Ethephon para um efeito
residua l de aproximadamente de quatro a seis semanas e proporciona um aumento
da qualidade da relva em termos de uma maior uniformização e fornece uma
desejável cor azul esverdeada. < P> </P>
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TABELA 1. Reg uladores vegetais registrados para gramados no USA

Regulador Vegetal
Nome comum

Marca

Male ic

Royal S lo -

h yd r azide

G ro , others

Tipo de
absorção
Foliar

1

Limbo
Sim

Meristema
S im

Espécies com registro

Nível de

Tipo de Supressão

man utenção
Bai xo

~
;::;·
o

~

""
À

::::s:S
e;.·

1

Bahiag rass, bermudagrass,
f e scues, Kentucky b l uegrass,
ryegr ass

~
~

~
~

§.Y'

Mefluidide

Em bar k,

F o lia r

Sim

Sim

E mbar k 0.25

Baixo, Médio e

Bermudagr ass,

Cl"]
~

A l to

cen t i pedegrass, fescues,

~

Kentucky b lueg rass,
1

ryegrass, St. A u g u stinegrass

co

CX)
1

Sethoxydim

P oast,

Foliar

Sim

Sim

Bai xo, Médio

r,oad s ide tall fescu e

Van tage
Glyphosate

Round u p Pro

Cen t ipedegrass, fin e fescues,

Folia r

S im

Sim

Baixo

Bahiagrass, bermudagrass

~

'11
b:;

o.....
~
;2.
s::

1
"-..>

<::>
<::>

Co

lmazapic

Pl at eau

Ambos

Sim

Sim

Bai xo

Ba hiagr ass, bermudagrass

lmazethapyr +

Eve n t

Ambos

Sim

Si m

Bai xo

Ba hi ag rass

Sulfometur o n

O u st

Ambos

Si m

Si m

Baixo

Bahiag r ass, bermudagrass

Metsulfu ron

Escort

Ambos

Si m

Si m

Baixo

Bermudagr ass, fescues,

I mazapyr

Kentu cky b luegrass
Chlorsul furon

T e la r

Ambos

Sim

Sim

Bai xo

Bahiagrass, berm udagr ass,

fescues, Kentucky bluegrass
Ethephon

Prox y, Ethrel

Ambos

Sim

Sim

Médio e Alto

Bentgrass, Bermudagrass,
centi pedegrass, fescues,
Kentucky bluegrass,
ryegrass

Flurprimidol

Cutless,

Raiz

Sim

Não

Topflor

Paclobutrazol

Trimmit,

Raiz

Sim

Parcial

Cultar

"°

ethyl

Moddus

Raiz

Sim

Parcial

~
Ç)

i:l:::.

Alto

Kentucky bluegrass,

i5
l:l...
o
~.. ,

ryegrass, St. Augustinegrass,

t:,

zoysiagrass

'":J
t:,

~

~

Baixo, Médio e

Bentgrass, bermudagrass,

Alto

Kentucky bluegrass,

o
......

ryegrass, St. Augustinegrass,

-

zoysiagrass
Primo,

i::i
e:;·

Bentgrass, bermudagrass ,

1

Trinexapac-

::i:..
......

Baixo, Médio e

1

(X)

~
;:;·
l:;

"'5

Baixo , Médio e

Bahiagrass, bentgrass,

Alto

bermudagrass,

~
ti;:,

~

l::i

:::

!\..)
C)
C)

Co

centipedegrass, fescues ,
Kentucky bluegrass,
ryegrass, St. Augustinegrass,
zoysiagrass
1 Nível

de manutenção baixo: estradas, rodovias, aeroportos, áreas de arm azenamento, áreas de d ifícil acesso.

Nível de manutenção média : áreas industriais, parq ues, cemit érios, áreas de acesso de clubes, áreas domésticas.
Nível de manut enção alto: greens, campos para prática de esportes, áreas domésticas de alta qua lidade, áreas comerciais.

~
e=;·

"1j

T AB ELA 2. Características de alguns reguladores vegetais utilizados em gramados.

Nome comum

Marca

Sítio de absroção

Chlorsulfuron

Telar

Folhas e raiz

8.
....~

Modo de ação

Comentários

t:l

r;;·
~

Inibe a síntese de

Uti lização restr ita em áreas de baixa

aminoácidos

manutenção.

::::

S)

~

Q

Ethephon

Proxy, Ethrel

Folhas

Em mistura de tanque com trinexapac-

convertido em

ethyl para aplicação seletiva em Poa

Fl-.

etileno e estimu la o

annua para supressão da inflorescência

tli

crescimento latera l

em greens compostos de BE NTGRASS.

1

"°
o
1

Flurprimidol

Cutless, Topflor

Raiz

~

~
~

ti:,

g

giberelina

comparados com os inibidores da divisão

(')

Chuvas, irrigação e ap licações com altos
volumes são necessá r ios pa ra ativação
dos sítios de absor ção no sistema
radicu lar.
Folhas

~

A resposta inicial é mais lenta quando

maior, aproximadamente 3 a 7 semanas.

Roundup

~

Inibe a síntese da

celular, mas o seu efeito residual é

Glyphosate

2-

Dentro da planta é

Inibe a síntese de

Util ização restrita em áreas de baixa

aminoácidos

manutenção.

t::

:2'
"-'
e::,
e::,

Co

Nome comum

Imazethapyr

+

Marca

Sítio de absroção

Event

Folhas e raiz

Imazapyr
Metsulfuron

Paclobutrazol

Escort

Trimmit, Cultar

Folhas e raiz

Raiz

Comentários

Modo de ação

Inibe a síntese de

Utilização restrita em áreas de baixa

aminoácidos

manutenção.

Inibe a síntese de

Utilização restrita em áreas de baixa

aminoácidos

manutenção.

Inibe a síntese da

A resposta inicial é ma is lenta quando

giberelina

comparados com os inibidores da divisão
celular, mas o seu efeito residual é
maior, aproximadamente 3 a 7 semanas.
Ch.Llvas, irrigação e aplicações com altos

1

....
\.O

volumes são necessários para ativação

1

dos sítios de absorção no sistema
radicular.
Sulfometuron

Trinexapac-ethyl

Oust

Primo, Moddus

Folhas e raiz

Folhas

Inibe a síntese de

Utilização restrita em áreas de baixa

aminoácidos

manutenção.

Inibe a síntese da

A resposta inicial é mais lenta quando

giberelina

comparados com os inibidores da divisão
celular, mas o seu efeito residual é
maior, aproximadamente 3 a 7 semanas.
A mistura de tanque com outros RV
aumentam a qualidade da relva.

õ!

"I:::
r)'

~
::::...

--

~
t'.:;·

~
C)

g
t5

~

~

t':,
~

'1j
ttj

~

_"?j
b:,

g.

r)

~
"-'

C)
C)
~

Nome comum

Marca

Sítio de absroção

Modo de ação

Comentários

PROMOTORES DO CRESCIMENTO E DE PIGMENTOS FOTOSSINTÉT/COS

Ácido Giberélico

Gibgrow,
ProGib, RyzUp 4

Folhas

Promove a síntese da

4,03 gr de ia/ha semanalmente para

giberelina

a promoção do crescimento e
manutenção da cor verde durante
períodos de baixa temperatura

1

I.D
N
1

~-n·~
S;

::i::..
-..
C)

e;·

~
Ç)

~

1::)

§-

prolongados em áreas compostas por

.:-"

BERMUDAGRASSES. Nunca aplicar

~

quando as temperaturas noturna

~

excederem 18°C .

."lJ

~

ti;,

g
;::;
s::i

2'
"-.)

e:,

~
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4. S ÍTIOS DE ABSORÇÃO

Reguladores de crescimento são absorvidos, por raízes, folhas (ou brotos) e em alguns
caso podem ser absorvidos por raízes e folhas (Tabela 2). A absorção rad icular, tais como
paclobutra-zol e flurprimidol, exigem irrigação ou chuva após a aplicação para ativação dos
sítios de absorção e lixiviação do produto até as raízes. Em contraste, trinexapace-etil e o
ethephon são rapidamente absorvidos pelas folhas, a irrigação após a aplicação não é
necessário. Comparado com inibidores da divisão celular,

há menor probabilidade da

ocorrência de fitotoxicidade em caso de sobreposições durante as aplicações. A maior parte
dos produtos é absorvida via foliar (por exemplo, meflu idide, hidrazida ma leica, e herbicidas) e
sua aplicação exigem alta qua lidade na tecnologia de aplicação como, por exemplo : uniforme
durante a aplicação

5 . SUPRESSÃO DO CRESCIMENTO

Inibidores da divisão celular têm sua ação quase que imediata após a aplicação,
quando

comparados

com

os

inibidores

da

síntese

de

giberelina,

mas

gera lmente

proporcionam um curto período residual (três a seis semanas). No entanto, ao contrário de
inibidores da biossíntese de giberelina, inibidores da divisão celular são altamente eficazes
para reprimir a emissão da inflorescência. Comparado com inibidores da divisão celular,
paclobutrazol e flurprimidol são mais lentos (10 a 14 dias) em gramados, mas a sua duração é
mais longa, com duração de quatro a oito semanas, dependendo da taxa de aplicação . A
possibilidade de supressão seletiva de Poa annua, em BENTGRASS com paclobutrazol é devido
ao rápido metabolismo do produto pela BENTGRASS em relação à Poa annua, portanto, o
efeito na BENTGRASS é reduzido. Dependendo das taxas de aplicação e de horários,
trinexapace-etil pode promover períodos de supressão do crescimento relativamente longos
(quatro a oito semanas) . Conforme aumenta a temperatura, no entanto, a longevidade do
trinexapace-etil em plantas é reduzida, exigindo a aplicação com maior freqüência. Outra
diferença fundamental nos inibidores da síntese de giberelina é a redução da emissão da
inflorescência e simultaneamente uma redução na altura do caule e exercem pouco efeito
sobre a constituição das inflorescências. No entanto, os inibidores de giberelinas podem
redirecionar o crescimento vegetativo para um aumento na produção de brotos laterais,
aumentando a densidade da relva . Após a interrupção repentina dos inibidores da síntese de
giberelina pode ser observado um crescimento exagerado da biomassa, mas esse efeito é
interrompido logo após a reaplicação do RV.

6. "TIME" DA APLICAÇÃO

O estádio vegetal durante a aplicação de um regulador vegetal é crucia l para alcançar
os resultados desejados. Quando util izado para suprimir a emissão da inflorescência, o RV
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deve ser aplicado antes da formação e da emergência da estrutura. Estudos demonstram que
aplicações de RV após a formação e emergência da inflorescência não proporcionam os
resu ltados esperados. Para BAHIAGRASS, a ceifa em áreas onde está ocorrendo à emergência
da inflorescência é uma ferramenta importante para facilitar a uniformização da área e com
isso proporcionar um melhor manejo com os reguladores vegetais (normalmente a partir de
maio a meados de junho). Para BLUEGRASS, a ceifa deve ser rea lizada no início da primavera
(final de março a abri l). O manejo com RV deve ser iniciado aproximadamente de 7 a 10 dias
após a ceifa ou mesmo antes da nova emergência da inflorescência. Em alguns casos outras
aplicações podem ser req ueridas devido ao surg imento de novas inflorescências.
No caso da utilização dos RV em greens recentes compostos de BENTGRASS, as
apl icações devem ser realizadas durant e o est ádio de maior desenvolvimento radicular. Na
maior parte das áreas, esta seria durante o outono e a primavera. As aplicações não devem
ser fei t as durante períodos onde o stress biótico ou abióti co est ej a influenciando no
desenvolvimento da espécie, por exemplo: altas temperaturas segu idas de períodos sem
chuvas ou baixas temperaturas. No verão, altas temperaturas, em espécies como grama
Berumudas, o manejo adequado dos RV é durante o pleno desenvolvimento vegetativo do
gramado e após a primavera onde a atividade fotossintética começa a elevar-se; outro aspecto
importante neste manejo é a aplicação do RV após sucessivas ceifas.
7. MA N EJO DE PLANTAS DA NINHAS

Neste caso é importante a implementação de um manejo integrado de plantas
daninhas associados ao manejo e aplicação de RV, sendo que a aplicação dos RV não deve
influenciar o desenvolvimento das plant as dan inhas, principalmente as de folhas largas. Além
disso, após a aplicação dos RV, plantas daninhas anuais e perenes podem se tornar um
problema, esse problema ocorre, pois o gramado t rat ado com um RV não consegue competir
adequadamente com as plantas daninhas. Gramados com exigência de alta manutenção é
recomendado a utilização continua de herbicidas de pré-emergência no controle de plantas
daninhas anuais. Manejas com herbicidas de pós-emergência como, por exemplo: 2,4-D,
dicamba são norma lmente utilizados para controlar plantas daninhas de folhas estreitas, a
mistura de tanque com herbicidas de 3 mecanismos de ação é outra opção para o manejo em
pós-emergência . Outros herbicidas de pós-emergência como MSMA, são utilizados para o
controle de plantas daninhas anuais. Os herbicidas pós-emergência muitas vezes causa
fitotoxicidade temporária. Herbicidas de pós-emergência podem ser misturados com alguns
RV, no entanto, os efeitos negativos desta mistura podem ser superiores em relação às
aplicações isoladas de cada ingrediente ativo isoladamente. Por conseguinte, gramados que
exigem altos níveis de manutenção, onde a cor e aparência podem ser de extrema
importância, é aconselhável não promover a mistura de tanque entre herbicidas de pósemergência e reguladores vegetais. Além disso, o uso de herbicida de pós-emergência tem
prejudicado o desenvolvimento de espécies uti lizadas em gramados, nesses casos a aplicação
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do RV deve ser adiada até a completa recuperação do gramado . O rótulo dos RV e a
experiência pessoal podem proporcionar o melho r manejo do gramado.
8. RETARDANTES DO CRESCIMENTO DÍSPONÍVEIS NO USA
Gramados de baixa e média manutenção

Mefluidide (Embark 25 , Embark 0 .25).

Mefluidide é recomendado para uso em baixa a média dos níveis de manutenção.
Aplicá-lo em 0,14 a 1,12 kg ia/ ha (Embark 25 em 0,58 a 4,7 L / ha); Embark 0.25 em 5,8 a

23 L / ha). Mefluidide é absorvido principalmente via foliar.
A sua aplicação

é recomendada para GRAMA BERMUDA COMUM (4,7 L / ha, Embark

25, 23 L / ha, Embark 0.25), FESTUCA ALTA E KENTUCKY BLUEGRASS (1,75 L / ha, Embark
25, 5,8 L / ha, Embark 0.25), e de SANTO AGOSTINHO (1,2 L / ha, Embark 25, 5,8 L / ha,
Embark 0 .25), e na Primavera, aproximadamente duas semanas antes do aparecimento da
inflorescência. Para aperfeiçoar os resultados a aplicação de uma lâmina de água deve ocorrer
no prazo de oito horas após a aplicação . Não se recomenda aplicar no período de 4 meses
após a semeadura e não reaplicar o produto com intervalo inferior a três dias. Após a aplicação
o gramado apresentará uma coloração mais amarelada e sua densidade será reduzida. Para
aumentar a eficiência da absorção do produto a adição de um adjuvante não iônico na razão
de 5 mi / L recomendada; De qualquer forma, a descoloração do gramado será observada.
Utilizar 0,58 L / ha de Embark 25 ou 2,3 a 4, 7 L / ha de Embark 0.25 nos meses de janeiro a
fevereiro pode suprimir a emergência da inflorescência da Poa an nua . Aplicações foliares de
ferro 10 dias antes da aplicação do mefluidide podem reduzir a descoloração . Leia e siga as
recomendações rótulo antes de usar.

Fl u rprim idol (Cutless 50WP).

A recomendação de aplicação de flurprimidol é de 0,42 a 1,7 kg/ ha. Flurprimidol é
absorvido preferencialmente pela raiz. A aplicação em

BERMUDAGRASS ou ZOYSIAGRASS,

bem como em áreas onde a ceifa é dificultada pode propiciar uma supressão no crescimento
em média de quatro a oito semanas. Flurprimidol deve ser aplicado de modo uniforme eapós
sua apl icação desve ser aplicada uma lâmina 1,3 cm de água no prazo de 24 horas.
Flurprimidol não suprime completamente a emissão da inflorescência, mas apenas reduz o
alongamento do caule . Após sua aplicação pode ser observada uma descoloração temporária
do gramado. ST. AUGUSTINEGRASS, BAHIAGRASS, BERMUDAGRASS COMUM exigem taxas de
aplicação mais elevedas em relação a outras espécies de gramados. A reaplicação do produto
pode ser realizada em intervalos regulares de quatro semanas em TIFWAY BERMUDAGRASS
com 1, 12 kg/ ha, nessa dosagem não haverá o aparecimento de fitotoxicidade.
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Trinexa pace-etil o (MAXX P rimo, Primo 25W SB) .

A dose recomendada para a aplicação de trinexapace etílico varia de 0, 11 a 0,84 kg ia
/ ha, dependendo da espécie , altura da ceifa e residual desejado. Trinexapace-etil é absorvido
preferencialmente via foliar. As doses mais baixas são recomendadas para os híbridos de
grama

Bermudas,

CENTIPEDEGRASS, ZOYSIAGRASS, SANTO AGOSTINHO;

doses mais

elevadas são recomendadas para grama Bermudas FESTUCA ALTA. Primo MAXX lEC (produto
comercial) tem recomendações de doses para aplicação entre 0,22 a 0,44 L / ha e Primo
25WSB de 0,1 a 0,19 kg/ ha, esses dois produtos podem ser aplicados em híbrido de grama
Bermudas . Nesse caso é necessário um intervalo médio de 1 hora sem chuva após a aplicação .

A realização de uma roçada sete dias após a aplicação melhora aparência do gramado. A
reaplicação do produto pode ser através de pré-ava liações visuais ou em intervalos regulares
de três ou seis semanas. Trinexapace-eti l irá suprimir a emissão das inflorescências em híbrido
de grama Bermudas. Em outras espécies essa supressão é apenas parcia l. Após a aplicação
pode ser observado um amarelecimento temporário do gramado. Não é necessário acrescentar
um surfactante. Trinexapace-etil pode ser uti lizado para melhorar o estabelecimento de
algumas espécies em "overseeding".
Paclobutrazol (T rimmit 2SC).

Dose recomendada de 0,56 a 0,82 kg ia / ha em híbrido de grama Bermudas e grama
Santo Agostinho. Paclobutrazol também está disponível em alguns fertilizantes via seca.
Paclobutrazol é absorvido pela raiz . Este produto pode também ser utilizado em "overseeding"
em green de golf. Paclobutrazol deve ser aplicada no início de janeiro para a supressão da
emissão da inflorescência em BLUEGRASS. Não é recomendado a aplicação deste produto em
solso saturados . Leia e siga recomendações antes do uso.
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CAPÍTULO 8
MANEJO DE CAMPOS DE GOLF
L.B. McCarty 1
1 Professor da Clemson University (USA)

1. INTRODUÇÃO

A qualidade do green pode ser avaliada de muitas formas. A distância que uma bola
pode percorrer, mais comumente denominada de velocidade, é frequentemente encarada pelos
golfistas profissionais como um dos principais critérios na qualidade de um green. No entanto,
para a maioria dos locais onde existe um campo de golf, outros componentes influenciam na
velocidade e requerem algumas considerações. A alta qualidade de um green pode ser
atribuída através da uniformidade da densidade e da cobertura da relva, profundidade do
enra izamento e livre de áreas com ataque de insetos, doenças ou ervas daninhas. As folhas e
os perfilhas do green devem ser orientadas verticalmente para eliminar ondulações. A
coloração verde escuro não deve estar atrelada a qualidade de um green . A redução na
qualidade de um green pode ser observada quando os praticantes ou membros de um clube
enfatizam a velocidade e esquecem de outros componentes de um bom green de golf, como a
suavidade da superfície e densidade da relva. Outros efeitos negativos podem ser ressa ltados
quando a enfaze está sobre a velocidade:
•

Redução nas areas de uti lização de pins,

•

Greens mais planos ,

•

Mais putts, resultando em rodadas mais lentas

•

A lenta recuperção do gramados sobre os danos causados por bolas e buracos antigos,
resu ltando em menor quantidade de fertilizante aplicado e reduzindo a profundidade do
sistema radicular,

•

Aumenta na tolerancia ao desgate da relva .
o

Os responsáveis pela implantação de um campo de Golf devem decidir primeiro sobre
a velocidade desejada para jogos normais e/ou torneios . Essa decisão deve basear-se nos
desejos dos membros do clube ou pessoas que irão freqüentar o espaço, bem como o
montante de jogos recebidos pelo campo. O administrador do campo deve ter o conhecimento
e a experiência sobre o orçamento e a necessidade de equipamentos para desenvolver a
atividade e também de outros recursos disponíveis no clube para a realização da manutenção
das áreas que compreendem o campo, por exemplo: os greens. Antes da elaboração de
velocidades irreais, devem ser levantadas as expectativas dos recursos disponíveis para a
manutenção do campo .
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Stimpmeter

Edward Stimpson, um ávido golfista em 1935, Massachusetts, foi campeão do
capeonato amador, destinado a elaboração do Stimpmeter na década de 1930.
Trata-se de uma barra de alumín io de 0,9 m de altura com uma ranhura em forma
de V ao longo de todo o seu comprimento. Uma bola de golf é colocada em um
entalhe de 76 cm a partir do fina l que recai sobre o solo, sendo a barra posicionada
em um âng ulo de aproximadamente 20 graus em relação ao solo, após esse
posicionamento a bola é lançada.
A distância percorrida pela bola é med ida e registrada, a USGA, sugere que esse
procedimento seja repetido três vezes, em direções opostas. A velocidade do green
então é calculada a partir da média das distâncias das três bolas em ambas as
direções.

2. PRÁTICAS DE GROOMING

O grooming é adicionado a superfície para maximizar a velocidade e a qualidade
envolvidas no processo (TABELA 1).
1. Escolha do gramado,

2. Roçadoras,

3. Adubações
4 . Aerações

5 . Topdressing
6. Brushing/combing/grooming

7. Aplicação de reguladores vegeta is

8. Irrigação
9 . Rol ling. (Uso de rolos)
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TABELA 1.Práticas culturais que influenciam na velocidade da bola

Prática

Comentário

Escolha da grama

Cultivares Ultra anas, devido à sua alta tolerância ao corte,
densidade, geralmente proporcionam melhores velocidades.
Geralmente, 3,2 mm a redução na altura aumenta a velocidade de

Altura do corte

20 a 30 cm.
Tipo de roçadoras

Roçadoras

helicoidais

Drum-types

walk-behind

aumentam

a

velocidade de putting em até 0,5 a 1 pé (15 to 30 cm). Cabeças
móveis também aumentam em cerca de 6 polegadas.
Corte duplo

O corte duplo realizado dois dias antes da partida e durante um
torneio aumenta velocidades em 15 cm.

Grooming

Roçadoras

com groomers aumentam a velocidade em até cercad

de 2 polegadas (5 cm).
Adubação

Para cada qui lo em excesso de nitrogênio aplicado anualmente por
4,9 g/m 2 reduz em 10 cm a velocidades.

Aeração

- Aeração sem a realização de topdressing

diminui a velocidade

em 13 cm por até 28 dias.
- Aeração seguida por topdressing aumenta a velocidades em 15 a
38 cm até 29 dias, dependendo da taxa. Os aumentos, no entanto,
norma lmente não são visíveis até o 8 dia após o topdressing.
Rolling
rolos)

(Uso

de

Uma passada aumenta a velocidade em 0.3 m no dia da realização
e 15 cm após um dia da sua realização.

2.1 SELEÇÃO DO GRAMADO

As gramíneas utilizadas nas áreas de green influenciam diretamente na distância
percorrida pela bola. Tratos culturais, tais como a altura do corte tolerada por estas gramíneas
também

influenciam

na

distância

percorrida

pela

bola.

Por

exemplo,

BENTGRASS

tradicionalmente tem sido capaz de tolerar alturas de corte mais baixas do que as toleradas
por grama BERMUDAS; assim, possibilitando uma maior distância percorrida pela bola. Poa
trivia/is e BENTGRASS utilizada para "overseeding" também toleram alturas de corte mais

baixas do que outras gramíneas utilizadas em "overseeding" como, por exemplo: azevém
perene. No entanto, os tratos culturais podem ser alterados em gramados antigos para
propiciar velocidades diferentes na maioria das situações.
Houve uma melhora da TIFGREEN BERMUDAGRASS em relação ao primeiro cultivar
verdadeiro de BERMUDAGRASS que possibilitou a redução nas alturas de corte, seguido pelo
lançamento de TIFDWARF BERMUDAGRASS. Recentemente, as melhorias destas seleções de
gramíneas podem promover incrementas nas distâncias percorridas pelas bolas devido ao
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aumento da tolerância na redução da altu ra de corte.Tendências semelha ntes também têm
ocorrido com BENTGRASS.
Algumas

variedades

antigas

não

toleram

cortes

muito

baixos,

no

entanto,

recentemente foram introduzidas variedades que possibilitam altu ras de cortes relativamente
baixo. No entanto, a seleção e os tratos culturais em gram íneas, exclusivamente a altura do
corte, podem impactar negativamente na distância percorrida pela bola.
Outras

estratégias

e

tratos

cu lturais

também

devem

ser

integrados

em

desenvo lvimento de áreas de green de qua lidade. Juntamente com as novas cu ltivares, os
designs de áreas de greens tornaram -se um pouco planas (menos sinuosas) a fim de
proporcionar opções para a colocação dos pins e chegar a velocidades de mais de 3 m.

2.2 CORTES
Altura

Muitas vezes a altura do corte é o principal critério manipulado na tentativa de alterar
a velocidade. Em média, um a vez que a altura do corte é reduzida em 3,2 mm, as leituras do
stimpmeter aumentam de 20 a 30 cm. A realização de um corte com alturas consideradas
baixas pode significar menos biomassa sobre o "tatch" nas áreas de greens e proporcionar
menos área foliar para fornecer a energia necessária para a recuperação. A realização de um
corte com alturas consideradas baixas também podem acarretar em outros problemas, como a
redução do enra izamento e aumentar a incidência de doenças e estresses bióticos e abióticos .
Embora a altura do corte seja um componente importante e determinante na
velocidade do green ele não é o único. Se a manutenção da velocidade for baseada apenas
nestas características, a longo prazo, pode haver um declínio da superfície .
Superfícies de green compostos de cu ltivares mais velhos de BERMUDAGRASS podem
manter a qualidade com uma rotina de corte a uma altura de 4,8 mm. A manutenção dessas
alturas de corte é benéfica para a manutenção do gramado, mas proporcionam velocidades
inferiores as estabelecidas pelos padrões atuais . A realização constante de cortes abaixo de 4,8
mm enfraquece cultivares como a BERMUDAGRASS. O surgimento d'= novas cultivares
aparecem com a promessa de tolerar alturas de cortes cada vez mais baixas (1 / 8 a 3 / 16
polegadas, 3,2 a 4,8 mm) sem influ encia no desenvolvimento a longo prazo.
BENTGRASS é rotineiramente cortada entre3,2 a 4,8 mm, tornando-se popular entre os
golfistas profissionais. No entanto, BENTGRASS a altura do corte deve ser levant?~a durante
os períodos de Verão.

Tipo

Os tipos de roçadoras influenciam na qualidade do green. Roçadoras helicoida is
manuais podem proporcionar um aumento de 15 a 30 cm em comparação as triplex.
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As cabeças móveis ta mbém fornecem um aumento cerca de 15 cm em comparação as
triplex .

Tempo e freq ü ência

Três a cinco dias antes de um grande torneio, a altu ra do corte pode ser reduzido de 4
a 3,2 mm. Pesq uisas mostram que a redução da altura do corte de 4,8 mm para 4 mm
au menta a distância percorrida pela bola, aproximadamente em 20 cm. Esta redução deve
ocorrer em etapas de 0,8 mm para evitar aumentos de sca lping.
O duplo corte com dois dias de antecedência de um grande torneio, e a manutenção da prática
du ra nte o torneio, irá aumentar a velocidade em cerca de 15 cm. Se duplo corte for
íncorporado, a limpeza da biomassa produzida no perímetro do green deve ser feita apenas
uma vez, uma vez que esta prática aumenta o stress sobre a gramínea e aumenta a
compactação do solo.
Um horário reg ular na realização do corte também é um mecan ismo importante no
desenvolvimento e manutenção de green de alta qualidade. A velocidade do green será
otimizada com cortes diários e não com cortes realizados três vezes por semana. No caso do
green mão receber o corte diário, alguns dados indicam que a redução na freqüência em um
período de seis a sete semanas promoverá um menor efeito sobre a velocidade do green, a
longo prazo, e isso trará benefícios para o gramado que compõe esta área . Mudar a direção do
corte também ajuda a reduzir cada vez o desgaste indesejável. Muitos campos uti lizam a
orientação baseada em um relógio para promover os cortes . Como exemplo, segunda- feira
uma orientação de 6 a 12; terça - feira , 9 a 3, quarta-feira, 7 a 1, e assim por diante.

Corte Vertica l / Groom ing

Luz, freqüência no corte vertical ou groom ing é uma das mais benéficas práticas para
manter a qualidade dos cortes. Um corte vertical leve ou um groom ing leve durante o pleno
desenvolvimento da relva deve ser rea lizado, pelo menos, semana lm ente ou com mais
freqüência para um incremento da qualidade. As lâminas utilizadas no grooming em cortadores
do tipo triplex devem ser fixadas acima da superfície do solo . Pois esta prática se destina a
indução do crescim ento vertica l e não se destina a remoção da superfície do solo. Se os su lcos
verticais permanecem visíveis após quatro dias de sua realização, o conjunto de lâminas está
posicionado de forma errada.
Rolos estriados também ajudam a aumentar a velocidade sem ter que baixar a altura
do corte. Os rolos estriados também ajudam a reduzir o acúmu lo, uma vez que não ocorra a
flutuação sobre a superfície. O uso de rolos estriados varia entre campos de golf. Para alguns,
os rolos estriados são utilizados diariamente, enquanto que para a ma ioria dos campos, eles
são usados um a ou duas vezes por semana. Em ambos os casos, os rolos estriados devem ser
utilizadas diariamente vá rias por semana antes de iniciar um grande torneio.
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2.3 A ADUBAÇÃO NITROGENADA
O nitrogênio é importante para manter a sanidade de um gramado, e afeta
diretamente na estética de um green. A aplicação de nitrogênio promove um incremento no
crescimento dos meristemas e no limbo foliar. Esse crescimento aumenta a superfície foliar,
conseqüentemente, aumentando a superfície e a resistência sobre a bola, assim, diminuindo a
velocidade . O nitrogênio deve ser aplicado de forma suficiente para possibilitar um cobertura
homogênea do green e auxiliar na recuperação do mesmo. No entanto, o excesso na aplicação
do nitrogênio resulta em muitas condições adversas, incluindo uma redução significativa na
velocidade. Algumas pesquisas ind icam que para cada libra de nitrogênio aplicada em 1000
metros quadrados durante a temporada, aproximadamente, ocorre uma redução de 10 cm na
velocidade no green.
Sob cond ições normais, não o nitrogênio não deve ser aplicado pelo menos duas
semanas antes do início de um grande torneio . Áreas de green, durante a rea lização de um
torneio, sentem "FOME" de nitrogên io e por isso crescem menos, mas sem perda significativa
de sua coloração. Caso ocorra a perda da coloração verde escuro na área do green a aplicação
de ferro, via liquida, cinco dias antes da realização do evento irá proporcionar a retomada da
tão desejada cor verde escura em áreas de green sem que haja um crescimento exagerado da
relva. A apl icação de 6,1 kg/ ha de sulfato ferroso é suficient e para proporcionar este efeito.

2.4 AERAÇÃO E TOPDRESSING

São duas práticas comuns e importantes para manter uma boa superfície em áreas de
green. Cada prática, como era de esperar, tem um efeito dramático na velocidade do green.
Aeração sem a realização de topdressing

diminui a velocidade em 13 cm

por até 28 dias.

Aeração seguida por topdressing aumenta a velocidades em 15 a 38 cm até 29 dias,
dependendo da taxa. Os aumentos, no entanto, normalmente não são visíveis até o 8 dia após
o topdressing.
Um dos mais importantes benefícios da aeração é a suavização da superfície . O tempo
é importante antes de um grande torneio. Menor furos de 9,5 mm devem ser ut ilizados para a
aeração e devem ser real izados, pelo menos, 30 dias antes do torneio. Isto permite a
recuperação do gramado. Topdressing também deve acompanhar a aeração.
Topdressing oferece muitos atributos para o green. Um de seus maiores efeitos é o de
proporcionar uma camada de solo para neutral izar pequenas imperfeições decorrentes do
transito de máquinas, pragas e danos ca usados pela empresa que insta lou a área de green. O
aum ento na freqüência na realização de topdressing deve ocorrer após a aeração. Durante a
época de cu ltivo o topdressing deve serrealizado a cada três semanas, com taxa de 0,1
m 3/ 100 m 2 • Por isso, a taxa de 8,3 a 16,5 m 3/100 m 2 deve ser adicionada no green entre 8 e
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14 dias antes da realização do torneio. Este topdressing deve ser incorporado ao solo por
esteiras imediatamente após a aplicação.

2.6 ESCOVAR E PENTEAR

Escovar uma a três vezes por semana durante a época de cultivo com escovas de aço
promove um crescimento vertica l nas áreas de green, proporcionando um padrão mais limpo
de corte lateral e reduzindo o crescimento. A freqüência para se pentear a área de green deve
seguir a mesma freqüência adotada na escovação . Estas práticas não devem ser realizadas
durante o verão em BENTGRASS para evitar o stress devido a lesão.
2.7 REGULADORES DE CRESCIMENTO VEGETAL

Regu ladores de crescimento (RV) podem potencialmente aumentar a distância
percorrida pela bola devido à sua capacidade de diminuir a superfície da folha. Reguladores de
crescimento podem auxil iar a suavizar superfícies e ajudar a moderar o crescimento e assim
reduzir a freqüência nos cortes. Flurprimidol (Cutless), Paclobutrazol (Turf Enhancer), e
trinexapace-etil (Primo) são RV comerciais usados para melhorar a velocidade nas áreas de
green. Época de aplicação e doses utilizadas são muito importantes e variam muito entre
produtos, temporadas, e espécies. Muita desta informação é de natureza local e de experiência
de pessoas que vivenciam diariamente o manejo de um campo.

2.8 IRRIGAÇÃO

O manejo adequado da irr igação é uma das ferramentas chave para a manutenção de
um green de altíssima qualidade. O excesso de água em greens, numa tentativa de atenuar o
solo, somada a um excesso de nitrogênio promove uma redução significativa da velocidade. Os
turnos de regas devem ser criteriosamente estudados e aplicados, a manutenção da coloração
e sanidade do green depende do manejo da água e da rea lização de tratos culturais adequados
como, por exemplo, uma aeração agressiva . As regas devem proporcionar um molhamente do
perfil do solo completo, mas em um curto espaço de tempo não é desejável a realização de
irrigação por longos períodos .

2.9 ROLLING

Uma prática antiga que foi redescoberta é o uso de rolos nas áreas de green antes da
realização de um evento proporcionando uma superfície mais plana e rápida . Áreas de green
que no passado não foram adequadamente manejadas vem sendo beneficiadas por práticas
como o topdressing, rolling e a redução na altura do corte. Os rolos eram tipicamente grandes
e pesados, volumosos e tracionados por máquinas que, muitas vezes, danificavam a superfície.
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A compactação promovida por esta prática favorecia o aparecimento de algumas plantas
daninhas como a Poa annua.
Na década de 70, quando começou a redução nas alturas de corte, a necessidade de
rolamento de greens começou a diminuir e a prática foi abandonada. No entanto, na década de
90, com aumento nas pressões ambientais e fisiológicos para gerir greens com menos
insumos, houve um aumento na altura de corte para melhorar a sanidade dos greens. Para
compensar as velocidades mais lentas, houve uma retomada no interesse desta prática.
Dois tipos de rolos primários são utilizados. Um deles é um conjunto de três unidades
que substitui a roçada. Estes são operados de forma parecida como uma roçadora onde os
rolos são movidos por pistões hidráulicos e são faci lmente transportados . Isto requer a
constante substituição das unidades com os rolos ou então a designação de uma unidade
triplex para fins exclusivos.
A outra é a da Austrália onde o rolo é uma unidade autônoma que tem um motorista
perpendicular à direção da máqui na. Este implemento deve ser transportado com auxilio de
um reboque.

Outro tipo são os cilindros para

empurrar

estão disponíveis ou são

frequentemente construídos.

2.9.1 BENEFÍCIOS

Rolling realizado logo de manhã antes de um torneio aumenta a velocidade de um
green de aproximadamente em 10 % . No entanto, para aumentar a velocidade em 20 % o
green deve ser rolado no mínimo 4 vezes. O rolamento duas ou três vezes tende a aumentar a
velocidade entre 10 e 20 % . A maioria dos campos, promovem o rolling uma vez ao dia. Rolos
leves não afetam negativamente a densidade da gramínea ou solo se realizado três vezes por
semana ou menos. No entanto, rolamento quatro ou mais vezes por semana aumenta a
compactação do solo e eventualmente (após três a quatro semanas) reduz a qualidade da
relva. Os efeitos do material tende a durar cerca de 24 horas. É interessante notar que o peso
do rolo não influencia na velocidade, os golfistas não detectam diferenças nas velocidades
inferiores a 15 cm.
Outra regra é que greens que sofreram o rolling têm velocidades de 0,3 m a partir da
data de rolamento e de 15 cm após um ou mais dias de sua realização.
2.9.2 LIMITAÇÕES

A movimentação sobre um gramado, independemente de sua natureza, promove a
compactação do solo. Portanto, para minimizar o potencial de compactação dos rolos, devem
ser utilizados os rolos leves. Como mencionado anteriormente, o peso do rolo aparentemente
não influencia na velocidade, mas pode influenciar no grau de compactação. Os rolos só devem
ser utilizados em áreas de green compostos principalmente ( = 80 por cento) de areia e silte e
com uma porcentagem de argila inferior a 10 %. Se for utilizado em solos mais pesados limite
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o processo a apenas três vezes por semana . O rolling nunca deve ser realizado quando o solo
está saturado, pois umidade irá funcionar como um lubrificante e assim facil itará a
compactação .
Aerações extras auxiliam na redução da compactação do solo. Rolos são um
instrumento adiciona l para melhorar a velocidade . Os efeitos a longo prazo de rolamento não
estão bem documentados, portanto, o administrador do campo deve ter caute la na rea lização
desta pratica. O aluguel ou empréstimo de uma un idade por um período de tempo é
recomendada antes da compra .

2 .9.3 FREQÜÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS (SUGESTÃO)

A seguinte seqüência de eventos agronômica

é sugerida para fornecer uma

uniformização da densidade e da velocidade (modificado a partir do Throssell, 1985). O quadro
2

enumera

as

orientações

para

velocidades

de

bola

com

base

na

stimpmeter.

T rês meses a ntes do Torneio

Os RV auxiliam a regular o crescimento ao longo do dia. Ela exige vários pedidos de

RV, de modo a não ter qualquer fitotoxicidade. Estes geralmente são espaçados uma a três
semanas de intervalo em função da taxa de utilização.

Seis semanas a ntes do Torneio

Adubação com formu lado 3-1-2 nunca excedendo 4,9 kg N/100 m 2 • Esta adubação irá
reforçar a recuperação após a próxima aeração .

Um mês antes do Torneio

Aeração com núcleo relativamente pequeno, por exemplo, pontas de 9,5 mm ,
observando a condição de um idade para minimizar danos. A aeração é necessária se se os
greens não são possuem boa drenagem, ou se apresentam manchas loca lizadas . Se estes
problemas não estão presentes a aeração pode ser descartada . No entanto, um mês é
necessário para recuperá-la do gramado e preencher os buracos deixados de pela furação
Núcleos individuais devem ser removidos após aeração.
Os núcleos, neste caso, devem ser incorporados de volta para o perfil através de corte
vertical

ou

arrastando-os

com

uma

escova,

pedaço

de

tapete

ou

aço.
3

Na seqüência da aeração, o topdressing deve ser realizado a uma taxa de 0,03 a 0,09 m /100
m 2, sendo a sua incorporação realizada o mais rápido possível. Deve-se tomar cuidado durante
esse processo para evitar a dessecação excessiva do gramado ou danos. Após esse manejo
deve se realizar uma irrigação para preveni r que as raízes expostas sequem.
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Uma semana após a ae ração, os greens devem receber em média 4,9 g N/m 2 com
uma fonte de nitrogênio de liberação rápida (por exemplo, su lfato de amônia ou de nitrato de
amônio). A rápida libertação de nitrogên io irá aj uda na recuperação do gramado.

Du as sem a n a s a ntes do Torn eio

Todas as adubações nitrogenadas deverão ser rea lizadas. A realização de adubações
nitrogenadas próximas a data de realização do evento poderá prej udicar a velocidade do
green .

TA BELA 2 . Velocidades de areas de green determinadas através do stimpmeter (USGA).
Distância percorrida pela bola•
Características

Condições normais

Condições de Torneio

Pés

Metros

Pol.

Cent.

Pés

Metros

Pol.

Cen.

Lenta

<7.5

<2.3

<90

<229

<8.5

<2.59

<102

<259

Média

7.5 a

2.3 a

90 a 08

229 a

8.5 a 10

2.6a 3.1

102 a

259

9.0

2.7

20

a305

>9.0

>2.7

>120

>305

Rápida

74
>108

>274

>10

>3 .1

*Baseado na média da distância percorrida por bola em ambas as direções da área do gre en

O corte vertica l neste momento deve ser muito suave, ou seja, as lâminas devem
apenas tocar o dossel do gramado. Isto irá remover alguns dos destroços deixados pela
aeração. Os greens devem ser limpos diariamente, neste momento, usando rolos, escova, e /
ou "combing".
Entre 10 e 14 dias antes do torneio, deve ser realizado um topdressing leve com taxa
3

de 0,03 a 0,06 m /100 m 2 . O material utilizado no topd ressing deve ser imediatamente
incorporado, arrastando-o em várias direções.

Ci n co d ias a ntes do Torne io

Caso haja alguma descoloração nas áreas do green uma aplicação foliar de ferro
deverá ser realizada, esse fato ocorre devido a ausência da adubação nitrogenada. Pode ser
uti lizado o su lfato de ferro ou ferro quelato na dose de 6,4 L J ha. Para evitar queimaduras,
estes insumos não devem ser aplicados durante o calor do dia.
A altura do corte pode ser reduzida entre 4,8 mm a 4 ou 3 mm. Esta altura,
combinada com as outras práticas devem proporcionar cond ições satisfatórias para a
rea lização do torneio.
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Três dias ante s d o Torne io

Iniciar os cortes duplos nas áreas de green. A limpeza após os cortes e devem ser
rea lizadas apenas uma vez por dia para evitar o arrancamento excessivo da relva e/ou do solo.
A gestão da água durante a semana que precede o torneio é crítica. A umidade
excessiva do solo não deve ser usada como um método para suavizar os greens. A água deve
ser aplicada para molhar as raízes.

Tornei o Dia (opc io nal )

Se a velocidade do green for indesejável a utilização de rolos leves pode ser uma
alternativa para melhorar esta característica. Uma vez que o torneio está concluído, a altura do
corte pode ser levantada. As adubações deverão ser retomadas e as regas deverão ser
realizadas dentro do cronograma norma l do campo.
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CAPÍTULO 9
LUCRATIVIDADE NA GRAMICULTURA: UMA VISÃO ATRAVÉS DA
GESTÃO DE CUSTOS
Paulo R . C. Deon 1
1 Mestre em Agron egócios pelo CEPAN - Centro de Estudos e Pesquisas em Agronegócios, UFRGS; Professor do
CEFET/SVS - Centro Federal de Educação Tecnológica de São Vicente do Sul/RS; Colaborador da CAPTA - Controle em
Agronegócios: Planejamento, Tecnologia e Análise. e-mail: prcdeon@gpsnet.com.br

1. INTRODU ÇÃO

Há hoje no mundo, ainda, algu mas atividades econôm icas pouco exploradas. No Brasil,
por exemp lo, a cadeia produtiva de gra mas pode ser citada como um a delas. Para efeitos de
comparação, no ano de 2003, o mercado an ual de gramas no país movimentou cerca de 155
milhões de reais (ZANON, 2003) enquanto que a soja movimentou cerca de 37,19 bi lhões de
reais (CNA/DECON, 2008). A diferença é absurda, e talvez não seja a melhor comparação já
que a soja é um dos principais grãos produzidos e exportados pelo Brasi l, por outro lado, serve
como benchmarking dando uma idéia do potencia l de desenvo lvimento no mercado de gramas.
A capacidade de exploração deste potencial, por sua vez, deve passar por uma análise
gerencia l interna nas organizações que compõem a cadeia produtiva . Os agentes dessa cadeia
precisam ter noção de sua eficiência, traduzida na forma de retorno, principalmente econômico.
Em outras palavras, o lucro é o objetivo maior desta ou de qualquer atividade econômica que
pense em fazer frente ao mercado competitivo em que está inserida. Neste sentido, a gestão
dos custos participa de forma ativa pa ra corroborar com a lucratividade das gramas e a
rentabilidade do negócio.
Por outro lado, não podem os esquecer que a gram icu ltura faz parte de um negócio
maior. Há, ou deveria haver a interação entre os agentes que participa m deste setor, e esta
maior ou menor interação é que irá apontar a rea l situação da cadeia produtiva de gramas. O
que se quer afirmar aqui é que existem, também, variáveis de relacionamento entre estes
agentes que geram custos ao longo da cadeia produtiva, e desta forma, são passíveis de ser
gerenciadas para se auferir um melhor resu ltado econôm ico à cadeia como um todo. Essas
variáveis são conhecidas como os custos das transações.
Entreta nto, esse texto procura explorar a gestão dos custos na gramicultura como
estratégia para o direcionamento da lucratividade dos produtos e do negócio como um todo.
2 . LUCRATIVIDADE

A "l ucratividade" é um índice que ava lia o "l ucro" do empreendimento, o qual
subentende : a) ganho, vantagem ou benefício que se obtém de alguma coisa ou ativ idade
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qualquer; b) vantagem, proveito, interesse, ganho, utilidade (FERREIRA, 1986). As definições
anteriores podem ser aplicadas ao negócio de gramicultura, por exemplo, quando se vende
lm 2 de gramas ao preço de R$ 1,20 a unidade, teremos a seguinte situação: parte deste valor
foi utilizada para se obter o produto. Esses são os custos de produção. A outra parte que
restou, se é que restou, foi o ganho, proveito ou vantagem obtida com a venda de grama,
depois de descontados os devidos custos de produção.
Para tornar o entend imento mais claro, eis uma fórmula simplificada para o cálculo do
lucro:

LB = RT-CT
Onde:

LB = Lucro Bruto

RT = Receita Tota l
CT

= Custo Total

Depree nde-se deste resultado o que representa a lucratividade e a importância dela
para a análise do desempenho do negócio. A lucratividade pod e ser determinada pela seguinte
fórmula:

lucratividade= ( RTR-TCT}·100
Utilizando o exemplo anterior, e supondo-se que para a obtenção de 1m2 de gramas foi
necessário despender de R$ 0,85, teremos a seguinte lucratividade com a venda de grama:

LB = 1,20 - 0,85 = 0,35

5
lucratividade= ( l,20 - O,S )xlOO = 29,16%
1,20

Individualmente este é um bom índice para ava liar a remuneração de um determinado
produto, ou seja, quanto cada produto deixa de resultado, após ser descontado o valor dos
custos para sua elaboração, e servindo como informação para a escolha do mix de produtos
que comporão a receita total da empresa. Quanto maior o índice melhor, entretanto é um
parâmetro que deve ser comparado ao desempenho de outros produtos ou atividades simi lares
e ainda com a própria expectativa do empreendedor.
Deve -se ter o cuidado para não confundir lucratividade com rentabilidade. A
rentabilidade avalia o lucro obtido em uma atividade produtiva em relação ao capita l investido
para o desenvolvimento dessa atividade, mostrando ao empreendedor o quanto vale ou não a
pena investir e correr os riscos do negócio. Embora esses itens estejam interligados, uma
atividade poderá apresentar lucratividade mas não ter uma boa rentabilidade, ou seja, ela dá
lucro, mas não remunera adequadamente o capital investido para o seu desembolso.
Sob um enfoque gerencial, tais conceitos podem ( e deveriam) ser utilizados na
gramicultura para avaliar o grau de eficiên cia do empreendimento. A compreensão dessa
eficiência passa pelo entendimento de que existem variáveis que são controladas pelo
empreendedor, mas que existem outras que fogem ao seu controle . Pelas expressões abaixo
fica clara a influência desses dois tipos de variáveis na eficiência da organização.
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RT= P*Q
CT= CF+CV

ou

CT=CD+CI

Onde: P = Preço de Venda

= Quantidade Vendida
CF = Custo Fixo
Q

CV = Custo Variável
CD = Custo Direto

CI

= Custo Indireto

O preço de venda é normalmente definido pelas leis de oferta e demanda no caso de se
tratar de um produto de baixo va lor agregado, mas se possuir diferencial, o empreendedor
tem nas mãos certa capacidade de alterar a sua lucratividade em função do posicionamento
deste produto pelo preço que será por ele defin ido. Já o custo de produção é uma variável
quase que inteiramente controlável pelo gestor e que influencia sobremaneira a lucratividade.
Talvez os preços dos insumos utilizados no processo produtivo sejam determinados pelos
fornecedores, mas a combinação empregada na transformação destes insumos em produto
pode ser gerida. E mais, até mesmo as compras podem ser otimizadas através de associações
que tenham o objetivo de barganhar preço de insumos. A capacidade que o gestor tem para
combinar os fatores de produção de modo que sejam alcançadas maiores produtividades e, por
conseqüência, redução nos custos com aumento na lucratividade, consiste na busca pela
eficiência do negócio.
I ndependente do porte da empresa que atua no setor de gramas, uma análise de
eficiência deverá passar pela gestão de seus custos e, sendo assim, quanto mais complexo o
mix de produtos ou as atividades real izadas para sua obtenção, haverá uma crescente
necessidade de organizar os dados gerados. Há, desta forma, uma evolução de um simples
controle de custos para um sistema de controle dos custos, gerando informações úteis e
confiáveis para o processo decisório.

3 . A GESTÃO COMO FERRAMENTA DE EFICIÊNCIA NA GRAMICULTURA

Gerir é sinônimo de admin istrar, que significa conduzir raciona lmente as atividades de
uma organização, seja ela lucrativa ou não lucrativa. A adm inist ração trata do planejamento,
da organização (estruturação), da direção e do controle de todas as atividades diferenciadas
pela divisão do traba lho que ocorrem dentro de uma organização. Assim, a administração é
algo imprescindível para a existência , sobrevivência e sucesso das organizações.
Segundo Chiavenato ( 1983), o conceito de administração compreende uma série de
funções e atribuições que buscam como objet ivo final , o lucro, ou seja, administrar pelo menor
custo, com a maior produtividade para obter-se o melhor resultado. Esse resultado obtido,
muitas vezes, pode estar representado na forma de dinheiro, de tempo, de esforço, de
materiais, de energia, de ganhos marginais e tanto outros.
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A administração é um fenômeno universal no mundo moderno. Cada organização
requer tomada de decisões na coordenação de atividades, na condução de pessoas, na
avaliação do desempenho dirigido a objetivos previa mente determinados, na obtenção e
alocação de diferentes recursos etc.
Segundo Noguti (2000), as organizações podem ser consideradas como sistemas de
tomada de decisão. Tais decisões são tomadas em ambiente de incerteza sendo que esta tende
a diminuir com o aumento de informação útil a respeito do fato a ser decidido.
Assim como em qualquer outro setor, os agentes que participam da cadeia produtiva
de gramas são organizações a serem administradas em função de informações que supram as
tomadas de decisões. Pressupõe -se desta forma, que um processo de gestão competente, por

si só, será um ótimo direcionador da lucratividade deste negócio.

4. A GESTÃO DOS C USTOS

Gerir custos pode ser defin ido como todos os procedimentos adotados no sentido de
coletar, organizar, processar e gerar informações úteis na forma de relatórios específicos que,
após análise, serão utilizadas pelo gestor de custos para decidir se há ou não necessidade de
intervir, e onde deve ser a intervenção, no sentido de melhorar o desempenho da empresa. A
lucratividade calculada no exemplo anterior é um exemplo de informação útil gerada.
Entretanto, à med ida que o empreendimento torna-se maior, a complexidade dos processos
tende a aumentar, e assim aumenta também a necessidade de maior gestão das informações
de custos para que estas expressem a real situação da empresa.
Neste momento será realizado um levantamento dos principais elementos passíveis de
serem gerenciados e que são formadores de resultado em uma análise de custos, dando
ênfase aos aspectos intra -organ izaciona is. E a isto chamaremos de "Sistema de Custos".
Santos & Marion (1993) conceituam um sistema de custos como sendo "um conjunto
de procedimentos administrativos que registra, de forma sistemática e contínua, a efetiva
remuneração dos fatores de produção empregados nos serviços rurais". Esses m esmos autores
consideram os seguintes objetivos para um sistema de custos:
- auxiliar a administração na organização e controle da unidade de produção,
revelando ao administrador as atividades de menor custo, as mais lucrativas, as operações de
maior e menor custo e as vantagens de substituir umas pelas outras;
- permitir uma correta valorização dos estoques para a apuração dos resultados
obtidos em cada cultivo ou criação;
- oferecer bases consistentes e confiáveis para a projeção dos resultados e auxi liar o
processo de planejamento rura l, principalmente quando o administrador precisa decidir o que
plantar, quando plantar e como plantar;
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- orientar os órgãos públicos e privados na fixação de medidas, como a garantia de
preços mínimos, incentivo à produção de determi nado produto em

escala

desejada,

estabelecimento de limites de crédito etc.
Concordamos com a definição aprese ntada por esse autor pa ra um sistem a de custos,
mas acrescenta-se a esta o fato de que faz parte, também, a disponibil idade de recursos
humanos capazes de planejar, executar e ana lisar os procediment os e registros relacionados a
custos que estão envolvidos na rotina da atividade de gramicultura .
Como se pode observar, ta is objetivos propõem que o sistema de custos ultrapasse os
registros e finalidades das contabilidades geral e de custos, para ingressar no sistema de
informações gerenciais. O sistema consiste num conjunto de informações que proporciona rá ao
administrador tomar as decisões mais corret as possíveis, permitindo que este aponte eficiente
e sistematicamente a existência de gastos não necessários (perdas) que estejam red uzindo a
lucratividade da exploração .
Um erro muito comum na elaboração de um sistema de custos é na separação dos
valores de acordo com as suas características e respectivas nomenclat uras. Para isto cabe
diferençar as mais usuais 2 : receita - corresponde às vendas de mercadorias ou prestações de
serviços, aparecendo no balanço através da entrada de di nheiro no ca ixa ou entrada em forma
de direitos a receber ; gasto - é todo sacrifício para aquisição de um bem ou serviço com
pagamento no ato ou no futuro ; desembolso - todo di nheiro que sai do ca ixa para um
pagamento; custo - todos os gastos no processo de produção e criação; despesa - é todo o
consumo de bens ou serviços para a obtenção de receita; perda - é um gasto involuntário,
anormal, extraordi nário, e que não gera receita; ganho - da mesma forma que a perda, o
ganho é basta nte aleatório, é um lucro que independe da atividade operaciona l da empresa .

É importante explicar aqui o m otivo de t al separação e a repercussão para a at ividade.
Uma das grandes dificu ldades de certos empreendimentos consiste na separação entre itens
de custo e de despesa . O Quad ro 1 apresenta um exemplo que pode ser aplicado à atividade
de gramicu ltura.
Q ua d ro 1 - Exemo os d e contas d e custos e d espesas
ITENS

1 Custo da Terra
2 Aq ua de irriqação
3 Mão -de-obra de producão
4 Man utenção de benfeitorias de produção
5 Insum os
- Adubo de base
- Herbicida
- Sementes
6 Marketinq do neqócio
7 Frete
8 Pró-labore
Font e : Classificação adaptada pelo autor de MARTINS (2000).
2

Definições utilizadas por MARION (1996), p. 54 - 55.

- 11 2 -

C lassificaç ão

Cust o
Custo
Custo
Custo
Custo
Cust o
Custo
Custo
Despesa com vendas
Despesa com vendas
Despesa administrativa
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A classificação do quadro acima é uma das formas que podem ser adotadas. Outra
forma seria considerar todos os itens como de custo. O mais importante não é a classificação
em si, mas a repercussão dela no resultado financeiro obtido. Quando separamos custos de
despesas, os custos serão alocados aos produtos e as despesas serão consideradas na
avaliação do resultado da atividade como um todo e não especificamente do produto. Desta
forma, poderemos estar incorrendo em um erro de ava liação de lucratividade do produto
isoladamente, já que as despesas serão descontadas do resultado tota l da venda de todos os
produtos, pois, segundo este conceito, elas tiveram origem por necessidade de venda, ou
administração, ou financeira do negócio como um todo, e não de apenas um produto.
Uma segunda forma de classificação considera as despesas de venda, administração e
finanças como sendo itens de custo (indireto), devendo ser alocadas por rateio aos produtos.
Nesse caso, a lucratividade encontrada mostrará que há resu ltado com a venda do produto, já
que todos os itens necessários para a sua obtenção e geração de receita: custo de produção,
venda, administração e controle financei ro, foram cobertos. Qua l das formas

é a mais indicada?

As duas podem ser empregadas, desde que o gestor saiba se a lucratividade com a venda do
produto estará remunerando parcia l ou totalmente os recursos despendidos.
De acordo com Fnp Consultoria & Comércio (1999), a elaboração das pla nilhas de
custos pode ser rea lizada em dois momentos distintos:
- Antes do início do ano agrícola ou situação "ex - ante " - trata-se, na verdade, de
estimativas de custos, elaboradas antes do começo das atividades agrícolas em si. Deveriam
chamar-se

orçamentação,

porquanto

são

orçamentos

feitos

com

o

intuito,

para

o

empreendedor, de fazer um planejamento dos sistemas de produção.
- Após o término do ano agrícola ou situação "ex-post" - aqui se tem o custo da
produção agrícola propriamente dito, ou seja, o custo com base em dados efetivamente
concretizados. Ao empreendedor as informações são importantes, para que realize um controle
sobre as atividades agrícolas e determ ine a lucratividade dessas atividades.
A lucratividade orçada com a venda de gramas servirá como um instrumento de
acompanhamento e ajuste nas atividades produtivas. Durante a produção, alguns itens de
custo poderão ser considerados como não necessários, assim como outros ocorrerão mesmo
não tendo sido previstos no orçamento. A decisão de realizar ou não determinada prática
produtiva será tomada pelo gestor analisando a sua repercussão técnica e financeira.
Um aspecto a ser comentado é quanto à avaliação dos estoques. Em atividades de
comércio e indústria, há necessidade de avaliar constantemente os itens de estoque já que
serão realizadas mais de uma compra e venda de insumos e produtos, respectivamente, em
curto espaço de tempo. Na atividade agríco la, e é o caso específico da produção de gramas, o
valor da grama em estoqu e pode ser acumulado pela soma dos custos dos insumos adquiridos
para a sua produção e, após finalizado o processo produtivo, o preço de venda será formado
pelo custo acrescido de uma margem de lucratividade, ressa ltando que o custo unitário da
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grama remanescente (ainda não vendida) poderá ser atua lizado em função de possíveis
práticas (como irrigação, por exemplo) realizadas para a sua preservação em perfeito estado .
Entretanto, se a empresa realiza várias compras de insumos e esses serão estocados por mais
de um período produtivo, pode então, ser necessário o emprego de algum método para a
avaliação dos estoques. Um dos métodos mais utilizados no Brasi l para este fim é o do Preço
Médio: Móvel ou Fixo .
Martins (2000) classifica os custos quanto à sua identificação materia l com o produto
em:
- Custos diretos - são aqueles que podem ser diretamente apropriados ao produto,

bastando haver uma medida de consumo.
- Custos indiretos - são aqueles que não oferecem condição de uma medida objetiva e
qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária.
Alguns métodos de rateio dos custos indiretos aos produtos podem ser citados : rateio com
base em horas-máquina; rateio com base na mão-de- obra direta; rateio com base na matériaprima direta (insumos). Mas, para a minimização dos erros de rateio é necessário que sejam
analisados os seguintes critérios: causa e efeito, benefício alcançado, justiça e eqüidade e
capacidade potencial de sustentação.

O rateio dos custos indiretos assume papel decisivo na análise de lucratividade de um
produto. A escolha de um método inadequado poderá ocasionar distorção no resultado obtido
pela venda de um produto, e conduzir o gestor a tomar a decisão de descartá-lo do negócio,
quando, na verdade, não é um problema financeiro e sim um erro na alocação dos custos.
Cabe salientar que esta análise refere-se ao produto individualmente, pois o resultado final do
negócio como um todo não será influenciando pelo erro de distribuição dos custos indiretos.
O mesmo autor apresenta outra classificação para os custos quanto ao volume de
atividade numa unidade de tempo:
- Custos variáveis - o valor global de consumo dos recursos depende diretamente do

volume de produção em uma determinada unidade de tempo.
- Custos fixos - são aqueles que independem de aumentos ou diminuições do volume

produzido em uma determinada unidade de tempo .
Esta última classificação tem sua importância gerencia l no fato de que será utilizada
para analisar as relações Custo x Volume x Lucro. É outro enfoque para a análise de
lucratividade de um produto. A informação obtida indicará ao gestor quantos metros
quadrados de grama precisam ser produzidos para cobrir os custos . Esse será o ponto de
equi líbrio, e a partir daí, quanto que cada metro quadrado estará gerando de lucro. É uma
decisão de volume a ser produzido e se a capacidade produtiva instalada é viável ou não.
Outra informação gerada a partir desta classificação consiste em determinar a Margem
de Contribuição. Ela representa as margens (ou va lores) com que cada produto ou unidade de

produto vendido pode contribuir para cobrir o total dos custos fixos despendidos para a sua
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produção. Esta informação pode ser particu larmente útil para a empresa cujas atividades
produtivas não estão sofrendo um contro le de custos deta lhado.
De acordo com Cunha E Melo (1999), a estrutura de um sistema de custos é
concebida visando alcançar seu objetivo comum, que é a geração de informações para apoio a
gestão. Os demais elementos que integram este sistema se desenvolverão de forma a
possibilitar que tais objetivos sejam alcançados . Compõem o sistema de informações de custos:
a coleta de dados;

o processamento dos dados coletados; a geração de informações previstas

no objetivo; a análise e avaliação do sistema; e a realimentação ou feedback.

Todos esses elementos formam o sistema de informações de custos e representam
também as suas fases. Cada um deles sign ifica uma fase que deve se concluída para dar início

à fase seguinte e assim por diante até cumprir o objetivo fi nal, ou seja, gerar informações para
apoio às decisões gerenciais.
Em relação à coleta de dados , é imprescindível identificar com exatidão, baseando-se
nas

informações

desejadas

pelo

usuário

final,

os

pontos

estratégicos

na

estrutura

organizacional e operacional onde serão implantados os controles internos visando no registro
de dados. Martins (2000) acrescenta que a informação pretend ida para apoio à gestão
empresarial só estará disponível, se os dados necessários para gerá -las forem coletados
corretamente. Desta forma, quanto ma is deta lhadas forem as informações sobre os custos,
ma is controles internos deverão ser adotados, obedecendo ao bom senso para encontrar o
equilíbrio entre os benefícios e os custos provenientes de uma estrutura de sistema de custos.
Um importante procedimento a ser empregado na coleta com qual idade dos dados é a criação
de um plano de contas onde estarão registrados todos os tipos de movimentações que poderão
ocorrer entre os valores do negócio.
No processamento dos dados coletados, serão realizadas operações de anál ise e
classificação dos dados tendo em vista a sua uti lidade ou não, separação entre custos e
despesas, apropriação dos custos di retos e indi retos (após rateio), e por fim apropriação das
informações aos devidos centros de custos, produt os ou atividades.
Os proced imentos empregados na coleta e no processamento dos dados poderão
diferir em função do método adotado para custeio, dentre os quais podem ser citados como os
mais utilizados: custeio por absorção; custeio por departamentalização (centros de custos);
custeio baseado em atividades; e custeio direto ( ou variável). A opção por um dentre os

métodos leva rá em consideração os objetivos do sist ema de custos, informações a serem
geradas,

domínio do mét odo · pelo gest or,

e estrutura

disponib ilizada

para

coleta

e

processamento dos dados.
De acordo com Ma rt ins (2000), um sistem a de cu stos deve ser definido levando em
consideração as particularidades da estrutura adm inistrat iva e operaci onal das empresas, bem
como, as particularidades dos processos prod utivos das atividades nela desenvolvidas, a fim
de fornecer informações as ma is exatas e reais possíveis. Sendo assim, é possível que o
resultado da implantação de um sistema de custos desenvolvido para uma empresa produtora
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de gramas em São Paulo não produza o mesmo efeito se aplicado a uma empresa produtora
de gramas no Rio Grande do Sul, podendo vir a gerar informações financeiras distorcidas em
relação ao processo prod utivo dessa última. É aconselhável que cada empresa desenvolva um
sistema de informação de custos próprio, adaptado às características operacionais e produtivas,
sem importá-lo de outra empresa.
Outro aspecto a ser considerado em um sistema de custos, é que este determine um
conjunto de normas, rotinas, controles, fluxos e a forma de atuação dos recursos humanos
envolvidos na produção, sendo assim, não pode ser rígido, deve se adaptar continuamente ao
sistema de produção, para que venha a gerar informações que refl itam a realidade da empresa.
Ao definir e implantar um sistema de informações de custos na gramicultura objetivase gerar informações específicas do tipo: custo global das atividades desenvolvidas pela
empresa no período, essa informação possibilita determinar o resultado econômico-financeiro

da empresa, ou seja, se a empresa teve lucro ou prejuízo; custo total de uma atividade
específica, com essa informação a empresa poderá determinar o resultado econômico-

financeiro de cada uma das atividades desenvolvidas no período, isoladamente, por exemplo o
custo da atividade de irrigação das gramas; custo de cada fase que integra o processo
produtivo de uma atividade especifica, essas informações permitem ao gestor analisar a

representatividade financeira do custo de cada fase em relação ao custo total do negócio,
desta forma poderá tomar decisões relativas a substituições ou possíveis exclusões, totais ou
parciais, de etapas que oneram demasiadamente o custo final de produção; e composição dos
tipos de custos que formam o custo final de um produto específico, essas informações nos

permitem avaliar a representatividade financeira de cada um dos elementos que dão origem
ao produto grama, sendo possível tomar decisões com vistas a diminuir o custo final de
produção . Outras informações podem ser objetivadas, e isto irá depender de cada caso.
Os relatórios gerados pelo sistema de custos serão utilizados pelo gestor, auxiliando-o
a encontrar respostas para questionamentos do tipo:
- Aumentar ou cancelar a produção de um produto?
- Qual o volume ótimo de produção?
- Aumentar ou reduzir custos com estoques?
- Despedir ou contratar recursos humanos?
- Programar compras no sentido de reduzir custos com insumos?
- Investir em máquinas e equipamentos?
- Usar uma tecnologia produtiva em detrimento de outra?
- Em última instância, fechar o negócio? etc.
Pelas

análises

realizadas

anteriormente,

pode-se

apurar

que

a

configuração

empregada em um sistema de custos e a forma que este será gerenciado, contribuirá para
alavancar a lucratividade das gramas que estão sendo produzidas, e para avaliar e
implementar a rentabilidade da gramicultura.
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4.1. DIAGNÓSTICO DA SAÚDE DO NEGÓCIO

As informações geradas a partir do sistema de custos deveriam ser combinadas com
outras informações gerenciais, em anál ises que apontarão a saúde financeira do negócio da
gramicu ltura.
Por mais elaborada que seja a estratégia de gestão dos custos, uma boa análise do
empreendimento inicia pelo controle no fluxo de caixa. As entradas e saídas de valores durante
um determinado período deveriam ser a pri meira instância de aná lise do equilíbrio financeiro .
Uma combinação de resul tados onde o flu xo de caixa se encontra negativo, as
despesas financei ras crescentes, a empresa perdendo participação no mercado (redução de
vendas) e outros resu ltados insatisfatórios, é ind icativa de que a empresa está gerando
recursos insuficientes para a sua manutenção.
Já uma combinação de resu ltados onde o fluxo de caixa está equilibrado, não há
ganho ou perda financeira, não são real izados novos investimentos em ativos fixos, e os lucros
estão abaixo da expectativa do empreendedor, são fortes ind icativos de que a empresa está
apenas sobrevivendo, ou seja, os recursos gerados são mínimos necessários.
Entretanto, o alvo de uma gestão competente deve ser a geração de recursos
suficientes para o crescimento da empresa, onde será diagnosticada a seguinte combinação de
resultados: fluxo de caixa positivo e saldos crescentes, obtenção de ganhos financeiros,
geração de recursos para a atua lização de ativo fixo, realização de investimentos em recursos
humanos e marketing . Nessa situação, provavelmente, a empresa encontrar-se-á lucrativa e
rentável.
O sistema de custos pode, ainda, gerar outras informações que serão indicadores de
alerta para o empreendedor: redução da margem de contribuição, custos fixos aumentando
constantemente, crescentes perdas com inad implência, etc.

5. ESTRATÉGIAS DA EMPRESA, G ESTÃO DOS CUSTOS E LUCRATIVIDAD E

A estratégia de atuação da empresa no mercado de competição de gramas irá
influenciar a gestão dos custos e da lucratividade dos produtos. Segundo Porter (1990),
existem dois tipos básicos de vantagem competitiva que uma empresa pode possuir: baixo
custo ou diferenciação. A importância de qualquer ponto forte ou ponto fraco que uma
empresa possui é, em última instância, uma função de seu impacto sobre o custo relativo ou a
diferenciação.
Os tipos básicos de vantagem competitiva combinados com o escopo de atividades
para as quais uma empresa procura obtê-los levam a três estratégias genéricas para alcançar
o desempenho acima da média da concorrência: liderança em custo, diferenciação e enfoque.
A liderança no custo exige a construção agressiva de instalações em escala eficiente,
uma perseguição vigorosa de reduções de custo pela experiência, um controle rígido do custo
e das despesas gerais, e a minimização do custo em áreas como, assistência, força de vendas,
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publicidade, etc. Intensa atenção administrativa ao controle dos custos é necessária para
atingir estas metas. Custo baixo em relação aos concorrentes torna-se o tema central de toda
a estratégia, embora a qualidade, assistência e outras áreas não possam ser ignoradas.
Segundo esta ótica, uma posição de baixo custo produz para a empresa retornos acima da
média apesar da presença de intensas forças competitivas .
Torna-se óbvio, desta forma, que uma empresa produtora de gramas que assumir
uma posição de concorrência por liderança em custos, necessitará de um maior investimento
na obtenção de informações para sua gestão. Nessa estratégia há uma tendência das margens
de lucratividade dos produtos serem menores devido à influência dos preços da concorrência.
Os ganhos ocorrerão principalmente por aumento na esca la de produção, onde os custos fixos
serão diluídos devido ao aumento de unidades produzidas, e por conseqüência possibi litando a
lucratividade dos produtos.
Uma maior escala de produção, por sua vez, pode ser conseguida, por exemplo,
substituindo mão-de-obra por máquinas na realização das atividades produtivas. Este é um
exemplo do que estão praticando algumas empresas produtoras de grama quando adotam
tecnologias como gramas em rolos, ou o sprigging, atingindo maior cobertura de área
implantada, em menor tempo, com menor mão-de-obra, ou então a adoção de um sistema de
irrigação com maior eficiência. Além da redução dos custos pelo ganho de escala, essas
tecnologias acabam sendo barreiras à concorrência, no momento em que exigem considerável
investimento para aquisição das máquinas e equipamentos, e talvez alguns competidores não
tenham capacidade para ta l. Entretanto, ganhos de escala podem ser alcançados também com
outras tecnologias mais acessíveis à maioria das empresas, como por exemplo, um manejo
cultural da grama que aumente sua rapidez de desenvolvimento.
Outra forma de redução dos custos é a padronização dos prod utos facilitando práticas
cu ltu rais e procedimentos de comercialização, e assim contribuindo para economia com mãode-obra, logística, etc .. Ao estudar a cadeia de produção de gramas no Brasil, Zanon (2003)
cita esta como uma estratégia utilizada por alguns produtores de gramas cultivadas, já que
nas gramas nativas, por se tratar de uma prática de exp loração extrativista, a padronização do
produto seria um empecil ho.
A segunda estratégia genérica diz respeito à diferenciação do produto ou serviço
oferecido pela empresa, criando algo que seja considerado único frente à concorrência. Os
métodos para esta diferenciação podem assumir muitas formas: projeto ou imagem da marca,
tecnologia,

peculiaridades,

serviços sob encomenda, rede de fornecedores,

ou outras

dimensões. A diferenciação, se alcançada, é uma estratégia viável para obter retornos acima
da média da concorrência de um modo diferente do que na liderança no custo. Ela proporciona
isolamento contra a riva lidade competitiva devido à lea ldade dos consumidores com relação à
marca como também a conseqüente menor sensibilidade ao preço . As margens são
aumentadas, o que exclui a necessidade de uma posição de baixo custo, mas isto não quer
dizer que não seja necessário um sistema para a gestão dos custos.
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Quando o mercado de um determinado produto (por exemplo, gramas cultivadas) se
desenvolve, o aumento da demanda cria sua própria oferta fazendo com que novos
concorrentes (produtores) participem deste m ercado. A competição aumenta, entretanto, o
nível de exigência dos consumidores também evolui. Uma estratégia agora seria o gramicultor
investir em tecnologias de diferenciação do seu produto como forma de abrir novos mercados
ou de fide lizar seus clientes. Zanon (2003) cita como prática já usual de diferenciação nesse
setor, a criação de novas variedades de gramas com características específicas, como exemplo,
a forma de comercialização de gramas em tapetes, e a formação de gramados utilizando plugs.
Outro exemplo seria a criação de um "selo de qualidade" para o setor. Esta sugestão tem
abrangência de cadeia produtiva cujas empresas interessadas se organizariam atribuindo um
padrão de qua lidade ao produto, que seria identificada e valorizada pelo consumidor através
do selo . Esta informação provocaria no consumidor uma espécie de fidelização, fazendo que
este volte a adqu irir o produto ou, até mesmo (dento dos seus limites), estaria disposto a
pagar um pouco mais pela sua qualidade.
A última estratégia genérica consiste em enfocar um determinado grupo consumidor,
um segmento da linha de produtos, ou um mercado geográfico. Esta estratégia baseia-se na
premissa de que a empresa é capaz de atender seu alvo estratégico estreito mais efetiva ou
eficientemente do que os concorrentes que estão competindo de forma mais ampla.
Consequentemente, a empresa atinge a diferenciação por satisfazer melhor as necessidades de
seu alvo particular, ou custos mais baixos na obtenção deste alvo, ou ambos. Mesmo que a
estratégia de enfoque não atinja baixo custo ou diferenciação do ponto de vista do mercado
como um todo, ela realmente atinge uma ou ambas as posições em relação ao seu estreito
alvo genérico. Esta estratég ia pode ser empregada também na gramicultura, no momento que
a empresa opte por criar uma estrutura de produção, divulgação e distribuição exclusiva para
atender a um tipo de cliente, por exem plo, a produção de gramas para atender áreas
esportivas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente texto preocupou-se em explorar alguns aspectos que circundam o negócio
da gramicultura no que diz respeito à gestão dos custos como forma de alavancar a
lucratividade. Devido à abrangência do tema, optou-se por seguir uma linha gerencial onde a
geração de informações úteis torna-se imprescindível às tomadas de decisões. Espera-se,
desta forma, que a presente discussão tenha despertado a atenção quanto à importância do
controle de custos para que sejam ating idos os objetivos traçados pela empresa gramicu ltora,
dentre os quais, a lucratividade e a rentabilidade do negócio.
Alguns aspectos podem ser sa lientados ao fina l deste trabalho:
- O grau de controle/gestão das informações de custos é muito relativo e está
diretamente relacionado com os objetivos e estratégias da empresa. Quanto mais detalhadas
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forem as informações desejadas, maior será o nível de controle exigido nos procedimentos
adotados, e por conseqüência, poderão aumentar os custos com administração.
- As informações geradas a partir do sistema de custos deverão ser analisadas
paralelamente com outras informações gerenciais da empresa . Um produto pode se mostrar
lucrativo, mas será que é o produto que o consumidor realmente deseja? Um produto que se
mostre não lucrativo deve realmente ser descartado? Em algumas situações, certos produtos
menos lucrativos devem ser mantidos como forma de manter ou abrir mercado para outros
produtos da empresa.
- A eficiência em uti lizar as informações de um sistema de custos para alavancar
lucratividade e rentabilidade dependerá também do conhecimento técnico do negócio e da
percepção do seu gestor. Se o gramicultor decide reduzir custo reduzindo adubação (custo
variável), por exemplo, pode estar errado se o nível de adubação adotada interferir
negativamente na produtividade, fazendo reduzir sua receita e aumentando o custo fixo
unitário, consequentemente reduzindo sua margem de lucro.
- Lucratividade e rentabilidade são índices que expressam resultados e significados
diferentes, mas que devem ser analisados em conjunto antes de se tomar uma decisão.
-

Um

forte

direcionador de lucratividade

na

gramicultura

é

a

atuação

com

profissionalismo, o que difere o produtor de gramas especializado do oportunista.
- Independente da estratég ia de competitividade adotada pela empresa, ela deve ser
lucrativa, e para isso precisa fazer a gestão de seus custos.
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P a lavras- c h ave: Cynodon daclylon (Pers) L., gramado, adubação .

DRY MATTER ACCUMULATION AND HIS INFLUENCE ON
BERMUDAGRASS SOD RESISTANCE IN FUNCTION OF NITROGEN DOSES
SUMMARY - The yield of a prod uction area of grass sod is basically the withdrawal of sod
intact, with good resist ance to hand ling . The objective of t he work was to evaluate the
accumulation of dry matter of parts of bermudagrass and its effect on the resistance of sods in
terms of nitrogen doses. The experiment was installed and conducted in a grass-producing
property, located in the city of Capela do Alto - SP. The grass used was Cynodon dactylon
(Pers) L. known as Bermuda grass. The experim enta l design adopted was randomized blocks,
with five treatments and four replications . The t reatments consisted of five N doses : O, 150,
300, 450 and 600 kg ha· 1 . With the sod harvest, it was determined the dry matter extracted
with the withdrawal of the sarne and the resistance of t he sod formed. Increasing doses of N
promoted further growth of grass shoots ( leaves + stems) . The max imum accumulation of dry
matter of rhizomes + stolon + roots was provided by the dose of 345 kg ha· 1 of N and the
resistance of sods w ith a dose of 365 kg ha· 1 . Doses between 345 and 365 kg ha · 1 , increased
the capacity of sod to be handled after harvest and may thus promote greater efficiency of t he
area.
Keywo rd s : Cynodon dactylon (Pers) L., grass, ferti lization

INTRODUÇÃ O

A grama Bermuda [Cynodon dactylon (Pers) L.) é uma espécie de clima quente, que
apresenta como principais características folhas estreitas e crescimento rápido por estolões e
rizomas, propagação via sementes ou por tapetes, "plugs" ou "sprigs" (estolões) e como
vantagens apresenta alta tolerância em relação ao calor e à seca, possuem uma excelente
resistência ao pisoteio e ótima capacidade de regeneração no caso de injúrias (LAURETII,
2003).
Segundo

Godoy

(2005),

o

n itrogên io

é

um

nutriente

requerido

em

maiores

quantidades pelas gramas e t em influência no crescimento e desenvolvimento das gramas.
Doses maiores de N e maior freqüência de aplicação podem reduzir o tempo de produção da
grama, proporcionando uma coloração verde ma is intensa nos gramados, o que

é desejável no

aspecto estético . Entretanto, doses excessivas forçam o crescimento da parte aérea, levando a
maior número de cortes (roçadas), em detrimento do crescimento do sistema radicular e dos
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rizomas e/ou estolões, reduzindo a capacidade do tapete de ser manuseado após a colheita e,
conseqüentem ente, o rendimento da área.
Para Christians ( 1998), o crescimento de raízes e dos rizomas é crítico no
desenvolvimento de tapete forte que se manterá firm e (inteiro) na colheita.
Objetivou-se com o trabalho avaliar o acúmu lo de fitomassa seca das partes da grama
bermuda e a sua influência na resistência dos tapetes em função de doses de nitrogênio .

MAT ERIAL E MÉTODOS

O experimento foi insta lado em área de produção comercia l de gra m a bermuda,
Cynodon dactylon [Pers] L., no município de Capela do alto-SP. O solo da área experimenta l foi

classificado como LATOSSOLO VERMELHO distrófico, de textura méd ia, com as seguintes
características: pH (CaCl 2 ) de 4,8; 18 g dm· 3 de M.O.; 26 mg dm· 3 de P (resina); 37 ; 1,6; 16 e
3

3

8 mmolc dm· de H++Al +

,

K, Ca e Mg, respectivamente; saturação por bases de 41 % .

Com base na aná lise de solo foi realizada a calagem em setembro de 2008,
1

adicionando-se 0,70 Mg ha· de calcário dolomítico (PRNT de 91%) considerando a camada de
0-10 cm e para atingir uma saturação por bases de 60%.
Aos trinta dias após a calagem foi realizada a adubação fosfatada, adicionando-se 80
1

kg ha· de P20 5 , tendo como fonte o superfosfato triplo.
O delineamento experimental

utilizado foi

em b locos casua lizados,

com cinco

tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de cinco doses de
nitrogênio: O, 150, 300, 450 e 600 kg ha ·1 que foram parceladas aos 40, 89 e 124 dias após o
corte do tapete anterior (DAC). As parcelas experimentais tinham 2,5 x 5,0m com O,Sm de
cada extremidade como bordadura.
A adubação potássica foi na dose de 200 kg ha · 1 de K20, fonte cloreto de potássio,
também foi parcelada em três vezes na mesma época da adubação n itrogenada.
Foram aval iados, aos 175 DAC, na época de colheita do experimento, os dados de
acúmulo de fitomassa seca por partes da planta e resistência dos tapetes formados .
Para determinar a fitomassa foram coletados quatro "plugs" de 6,8 cm de diâmetro
por parcela, do tapete já colhido. Os "plugs" foram lavados para retirar o solo aderido ao
material. Posteriormente foi separado, com auxílio de pinças, folhas + cau les e rizomas +
estolões + raízes. Cada parte foi seca em estufa de circulação forçada de ar por 72 horas, na
temperatura de 65ºC e posterior foi pesada pa ra determinação da fitomassa seca.
Os resu ltados foram submetidos à anál ise de variância e de regressão através do
programa Sisvar v.4.2.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve efeito dàs doses de N para o acúmulo de f itomassa seca por partes da grama.
Verifica-se na Figura 1 A que a fitomassa seca das folhas + cau les ajustou-se linearmente às
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1

doses de N, ati ngindo um máximo de 5,54 Mg ha· 1 • A maior dose de N aplicada (600 kg ha-

)

proporcionou aumento da produção de folhas + caules e redução na produção de rizomas +
estolões + raízes, os quais alcançaram máximo valor de fitomassa seca com a dose de 345 kg
deNha·1 .
Como no sistema de produção de grama em tapete a produção de raízes e rizomas
são mais importantes por darem maior estrutura e resistência ao tapete para ser manuseado
após a colheita (CHRISTIANS, 1998), pode-se considerar, que a dose de 345 kg ha·

1

é

adequada, pois com essa dose foi alcançada a máxima produção de ra ízes e rizomas. Godoy
(2005) ao estudar a aplicação de N em grama esmera lda verificou que a dose de 400 kg ha·
proporcionou a máxima produção de raízes e rizomas, comparado a dose de 600 kg ha·

1

1

.

Doses maiores que 345 kg ha· 1 podem resultar em redução na produção de rizomas e
raízes e aumento na produção de folhas + caules, o que não é favorável, pois aumenta a
demanda por corte das folhas (roçada) elevando o custo de produção.

A

7

13

7

-ie 61
'°~

.14 1

y = 0,0027 " X+ 3,988
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450

300
Doses de N (kg

3 --0

600
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300
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600
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ha.1)

Figura 1 . Fitomassa seca de folhas

y = -2E-05 •x2 + 0,0 106x + 4,6994
R2 = 0,8 138

u..

R2 =0,9 159
150

5

+ caule (A) e estolões + rizomas + raízes (B) da grama

bermuda em função de doses de N.
Na Figura 2 observa -se que houve ajuste quadrático da resistência dos tapetes às
doses de N. A má xima resistência (35 kg) foi obtida com a dose de 365 kg ha· 1 . Doses maiores
de N promoveram menor resistência provavelmente devido ao maior crescimento das folhas
em detrimento aos estolões, rizomas e raízes. Na dose zero, a resist ência foi menor pelo fato
dos tapetes ainda não estarem formados.
Backes et ai. (2006) ava liando a resistência de tapetes de grama esmeralda
produzidos com doses de lodo de esgoto obtiveram a mesma resistência com a dose de 30,83
Mg ha·1 de lodo, equivalente a aproximadamente 300 kg de N ha·1 .
Verifica -se que a diferença entre a dose que promoveu máxima produção de fitomassa
seca de estolões, rizomas e raízes e a dose que proporcionou maior resistência dos tapetes foi
de apenas 20 kg ha· 1 de N, podendo desta forma, comprovar que a maior produção de
estolões

+ rizomas + raízes é responsável por maior resistência dos tapetes.
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Segundo Koske (1994) a utilização de doses mais altas de nitrogênio e a formação
muito rápida do tapete podem prejud icar a "l iftability" (capacidade de ser manuseado) pela
redução no crescimento de rizomas.
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Figura 2. Resistência do tapete de grama bermuda em função de doses de nitrogênio.

CONCLUSÃ O

1. O aumento das doses de N promoveu maior crescimento da parte aérea da grama
(folhas+ caules);

2. O máximo acúmulo de fitomassa seca de rizomas + estolões + raízes foi
proporcionado pela dose de 345 kg ha·1 de N e a resistência dos tapetes com a dose de 365 kg
ha· 1 ;

3. Nas condições experimentais, doses entre 345 e 365 kg ha· 1 aumentaram a
capacidade do tapete de ser manuseado após a colheita, podendo promover assim ma ior
rendimento da área .
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VIGOR EVALUATION O F Cynodon d acty/on SEEDS BY A CCELERATED
AGING TEST
S UM MARY - The objective of the present study was to investigate the methodology of the
accelerated aging test to eva luate the physiological quality of bermudagrass (Cynodon
dactylon). Five lots of bermudagrass seeds were tested for germination, seedling emergence,
speed germination and emergence rates, germination test, review of dry seeds and accelerated
aging (periods of 48, 72 and 96 hours, at 41 and 4SºC, with the use of water and saturated
solution of NaCI). Accelerated aging (with and without salt) ranked different vigor levels among
seeds lots, and among the protocols studied, the period of 48h at 41 °c, with the use of the
satu rated solution of NaCI, was considered appropriate to assess the physiologica l quality of
bermudagrass.
Keywords: Bermudagrass, germination.
INTROD UÇÃO

De maneira geral, o gramado pode ter como principal objetivo a função paisagística ou
esportiva. As chamadas "bermudas" (variedades da espécie Cynodon dactylon) são as mais
indicadas para a formação de gramados esportivos. Apresentam como principais características
folhas estreitas, crescimento rápido e cor verde intenso quando adubada. É indicada para a
formação de campos de futebol, pólo, golfe, tênis, beisebol, etc. Pode-se considerar como
principais vantagens a excelente resistência ao pisoteio e a ótima capacidade de regeneração
no caso de injúrias (A ESCOLHA DA GRAMA, 2008).
A maioria dos gramados é formada por mudas a partir da propagação vegetativa, no
enta nto, segundo Patton & Reicher (2004) o uso de sementes de Cynodon dactylon e

z.

japoníca aumentou, porém, nesta época ainda era uma prática nova e pouco se conhecia sobre

o estabelecimento e manutenção. Passados quatro anos, a situ ação ainda é semelhante.
Há poucas informações no Brasil sobre a germinação de sementes de gramíneas
ornamentais, sobretudo relacionado ao vigor.
Entre os diversos testes de vigor, o envelhecimento acelerado vem apresentando
resultados satisfatórios para determinar o pot encial fisiológico de sementes, ao avaliar o
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desempenho de sementes quando submetidas à temperatura e umidade relativa elevadas
(DELOUCHE & BASKIN, 1973).
Para espécies que apresentam sementes pequenas, recomenda-se a expos,çao das
sementes a soluções saturadas de sais, durante a realização do teste (RAMOS et ai., 2004 ).
Este método foi proposto por Jianhua & McDonald (1996), que estudaram a eficiência do teste
em sementes da ornamental lmpatiens wal/eriana.
Desta forma, este trabalho teve como objetivo determinar a eficiência do teste de
envelhecimento acelerado para a avaliação do vigor de sementes de Cynodon Dactylon, tanto
em solução aquosa, quanto em solução sa lina, em duas diferentes temperaturas (41 e 45 ºC)
e três períodos de exposição ( 48, 72 e 96 horas).

MATER IA L É M ÉTODOS

Este experimento foi conduzido nos Laboratórios de Sementes do Departamento de
Produção Vegetal da UNESP/FCAV, Campus de Jaboticaba l, SP. Foram util izados cinco lotes de
sementes de grama bermuda, submetidos aos seguintes testes: Teo r de água: real izado com
duas sub-amostras de dois gramas de sementes para cada lote, pelo método da estufa a
lOSºC ± 3ºC, durante 24 horas, de acordo com as Regras para Análise de Sementes - RAS
(BRASIL, 1992). Teste de germi nação: conduzido com 4 repetições de 100 sementes de
cada lote, distribuídas sobre uma folha de papel mata-borrão umedecida com solução de
nistatina, mantidas em caixas tipo "gerbox" para a germ inação a 20-30ºC. As ava liações foram
feitas diariamente, durante 21 dias, computando-se a porcentagem de plântulas normais
(BRASIL, 1992). Pri m eira contagem da ge rm i n ação ( 1VG): real izada conjuntamente com o
teste de germinação, sendo realizada no sétimo dia após sua instalação. í ndice de
velocida de de ge rmin ação:

determinado mediante a contagem diária do número de

plântulas normais identificadas no teste de germinação, durante 21 dias (BRASIL, 1992). O
cálculo

foi

efetuado

de

acordo

com

Maguire

(1962).

Enve lh ecime nto

ace l erado

(tradici onal ): conduzido com a utilização de caixas plásticas para germinação, como
compartimento individual (min i-câmaras), contendo 40ml de água em seu interior e colocado
uma bandeja de tela de alumínio, com uma tela de nylon (de orifícios menores) sobreposta,
onde as sementes foram distribuídas formando uma camada uniforme sobre a superfície da
tela . As caixas foram mantidas em incubadora por três períodos de envelhecimento ( 48, 72 e
96 horas), a 41 e 45ºC. Decorrido cada período de envelhecimento, quatro amostras de 100
sementes por tratamento foram colocadas para germinar seguindo metodologia descrita para o
teste de germinação. A avaliação foi realizada no sétimo dia após a semeadura. Foi
determinado também o teor de água das sementes após o período de envelhecimento.
Enve l heci m ento ace l erado ( com uso de so l ução sat ur ad a de sal): conduzido de forma
semelhante ao descrito para o procedimento tradicional, adicionando-se, porém, no lugar da
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água, 40ml de solução saturada de NaCI (40g do sal em cada lOOmL de água), estabelecendo
um ambiente com 76% de UR, segundo a metodologia descrita por Jianhua & McDonald (1996) .
Os dados foram submetidos à análise de variância, sendo que, os de porcentagem de
germinação

foram

previamente

transformados

em

arcsen

v x/100,

e

analisados

estatisticamente; as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabil idade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 observa-se diferenças significativas entre os lotes de sementes de grama
bermudas sendo possível destacar os lotes 19200, 21180 e 21180A como de potencial
fisiológico superior e 19491 e 22826 como inferior, sendo o lote 19200 se destaca como o de
maior potencial.
Tabela 1. Porcentagens médias obtidas para a germinação da primeira contagem (7 dias) e

final aos 21 dias e Índice de Velocidade de Germinação (IVG) aos 21 dias.
IVG

Porcentagem de germinação

Lotes

Primeira contagem (7

F ina l (21 d ias)

d i as)
19200

62,12 a

78,78 a

18,90 a

19491

47,91 b

66,04 b

12,83 c

21180

58,77 a

73,16 a

16,98 b

21180A

58,40 a

80,73 a

16,61 b

22826

45,86 b

65,73 b

12,72 c

10,64

8,77

7,58

CV(%)

Observando as Tabelas 2 e 3, observa -se que nenhum teste proporcionou a mesma
separação dos lotes verificada na Tabela 1. Os resultados obtidos no teste de envelhecimento
acelerado com solução saturada de sal, conduzido a 4SºC durante 48 horas, separaram os
lotes em maior número de níveis de vigor; indicou o lote 19200 como de potencial fisiológico
superior, os 19491, 21180A e 22826 como inferior e 21180 como intermediário e observou-se,
ainda, nesta condição, que não houve grande redução na porcentagem de plântulas normais.

Tabela 2. Porcentagens médias obtidas para germinação no teste e envelhecimento acelerado

tradicional, em água (100% UR), a 41 ºC e 4SºC, em diferentes períodos de tempo, para cinco
lotes de sementes de grama bermudas.
Lotes

Água/41ºC

água/45ºC

48hs

72hs

96hs

72hs

96hs

19200

21,34 b

21,00 a

15,04 b

23,70 b

11,84 b

23,78 a

48hs

19491

27,75 b

27,87 a

22,15 b

19,98 b

20,31 b

19491 a

21180

33,13 b

32,03 a

32,32 a

26,66 b

27,78 a

22,77 a

2 1180A

43,52 a

41,42 a

36,39 a

22,74 b

28,86 a

21,73 a

22826

32,17 b

30,39 a

31,43 a

38,69 a

36,63 a

19,37 a

CV(%)

23,01

34,90

17,07

30,22

27,83

31,61
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Tabela 3 . Porcentagens médias obtidas para germ inação no teste e envelhecimento acelerado
conduzido em NaCI (76%% UR), a 41 ºC e 45°C, em diferentes períodos de tempo, para cinco
lotes de sementes de grama bermudas.
Lotes
NaCl/41 ºC
NaCl/45ºC
48hs

72hs

96hs

19200

52,28 a

40,58 a

19491

33,97 b

21180

48hs

72hs

96hs

28,38 b

47,62 a

42,99 a

31,29 a

33,21 b

23,19 b

26,28 e

22,00 b

15,02 b

40,60 a

42,55 a

34,98 a

37,44 b

35,50 a

30,24 a

21180A

28,69 b

31,44 b

35,85 a

30,43 e

27,85 b

17,96 b

22826

20,88 b

24,44 b

23,10 b

23,93 e

20,89 b

23,69 a

CV(%)

23,81

18,33

24,66

15,47

19,12

29,30

O teste de envelhecimento acelerado com solução saturada de sal, à temperatura de
41 ºC por 48 e 72 horas e à 45°C, por 72 horas, separou em dois grupos, os lotes 19200 e
21180 como potencial fisiológico superior e 19491, 21180A e 22826, como inferior, de forma
parecida com o teste de envelhecimento acelerado com solução saturada de sal, conduzido a
45ºC durante 48 horas, no entanto, a redução na porcentagem de plântulas normais foi
comparativamente maior.
Já o teste de envelhecimento acelerado pelo método tradicional (100%UR), a redução
na porcentagem de plântulas normais foi bastante elevada quando comparada com a solução
salina e os resultados não foram muito elucidativos; à temperatura de 41 ºC por 72 horas e a
45°C, por 96 horas, não separaram os lotes em níveis de vigor.
Desta forma, o teste de envelhecimento acelerado em solução saturada de NaCI foi
mais indicado para sementes de grama bermudas. Outro aspecto observado no emprego da
solução salina foi redução no desenvolvimento de fungos durante o teste, também observado
por outros autores como Ramos et ai. (2004) e preconizado por Jianhua e McDonald (1996).
Ramos et ai. (2004) comentam que a redução dos fungos durante o teste, deve-se à restrição
na umidade relativa que desfavorece a proliferação de microorganismos.
Observa-se na Tabela 4 que sementes de grama bermudas envelhecidas no
procedimento tradicional, atingiram teores de água mais elevados e variações mais acentuadas,
diferindo até valores de 11,5 pontos percentuais (p.p.) que excedem os limites toleráveis (3 a
4 p.p .) indicados por Marcos Filho (1999).
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Tabela 4. Graus de umidade(%) inicial (ln .) e obtidos após ca da condição de envelhecimento
acelerado, em ág u a (100% UR) - A e em NaCI (76% UR) - SS, para as sementes dos cinco
lotes de grama berm udas.
Água/45ºC
Água/41ºC
Lotes

96hs

72hs

48hs

ln .

96 h s

72hs

48hs

A

55

A

55

A

ss

A

55

A

55

A

55

19200

7,42

41 ,8

8 ,10

42,8

8,12

46,0

9,87

45,6

8 ,41

42,9

8,25

37,7

9,92

19491

7 ,30

41 , 5

8 ,45

43,6

8,25

46,1

9,99

43,2

8,01

42,3

9 ,37

46,7

9,31

2 11 80

8,65

42,8

10,10

45,2

10,29

49,2

11, 1 1

4 1 ,9

8 ,38

45,9

9,01

44,7

7,89

21180A

7,77

40,4

9,46

44,0

10,07

45,3

10,44

41 ,7

8 ,1 7

43,6

10,8

44,6

11,00

22826

9 ,74

41,4

10,97

42,8

8,32

43,5

8,80

44,0

5,63

41 ,9

9 ,36

44,4

10,57

Já o uso de solução saturada de NaO reduziu a velocidade de absorção de sal pelas

serrentes durante o perícx:b de envelhedrrento, não excedendo a variação de 3,1 p.p. do teor
de água entre os lotes envelhecidos, ind ependentemente da temperatura .

CONCLUSÃO
1. O teste de envelhecimento acelerado mostrou-se eficiente para avaliar o v igor de
sementes de grama bermudas, constituindo - se uma alternativa promissora para a avaliação da
qualidade fisiológica de sementes;

2. O envelhecimento acelerado em solução saturada de NaCI, a 45ºC e 76% de UR por
48 horas foi o método mais adequado para a classificação dos lotes de grama bermudas em
níveis de v igor.
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Palavra s-ch av e - Grama ornamental, gramado, rad iação solar.

DEVELOPMENT OF ZOYSIAGRASS (Zoysia japonica Steud.) IN

EXPERIMENTAL HIDROGRAFIC BASIN
S UMMARY · The purpose of this work was to determ ine the amount of photosynthetically
active rad iation affecti ng surfaces contain ing zoysiagrass (Zoysia japonica Steud.) at different
exposures and declivities. To obtain t his global solar radiation, it was necessa ry the installation
of an automated meteorologica l st ation dose to the experimenta l area, whose trade-mark is
Campbell Scientific, Inc. The radiation PAR was obta ined by means of an equation of the type y
= a + bx, in which the dependent variable was represented by the data originated from the
photosynthetica lly active rad iation, while the globa l rad iation were represented by the
independent variable . The resu lts of this study showed that the accumu lation of these effects
of photosynthetical ly active radiation in accordance with an increase in the declivity, grows
bigger at the north exposure, and decreases at the south one.
K eyword s - Ornamental grass, turfgrass, solar rad iation.
INTRODU ÇÃO

As rodovias têm despertado a cadeia produtiva para um nicho importante e novo do
paisagismo, ou seja, o revestimento de obras rodoviárias com seus gigantescos taludes e suas
áreas para descanso; nestes casos, sempre se utilizou a grama batatais (Paspalum notatum
Flüggé), no entanto, aos poucos, ela vem sendo substituída pela grama esmeralda (Zoysia
japonica Steud.), que já

é amplamente cu lt ivada no Brasil, ao passo que a grama batatais é

obtida por meio do extrativismo de grandes áreas, normalmente distantes do local de
implantação, apresentado problemas de t ransporte e logística.
A quantidade total de radiação recebida na superfície de uma ramp? varia de acordo
com a exposição e inclinação, sendo sua componente direta influenciada por ambas e a sua
componente difusa apenas pela inclinação, segundo Chang (1968), de forma que, em dias
nublados, o efeito da exposição é minimizado.
A observação quantitativa da rad iação solar que incid e sobre as superfícies inclinadas
em relação à superfície horizontal, com diferentes ângu los de inclinação é utilizada em uma
grande variedade de aplicações, inclu indo projetos de eng enhar ia para col etores solares,
projetos de arquitetura, planejamento urbano, estudos agronômicos de insolação sobre a
vegetação e em estudos micrometeorológicos sobre circu lação local. Para satisfazer qualquer
- 133-

Tópicos Atuais em Gramados,Ed. FEPAF, Botuca/11 - 2008
um desses estudos, é necessário conhecer a intensidade da radiação solar que incide sobre
uma superfície inclinada e sua variação sazonal por um período de um ano (SCOLAR, 2003) .
A radiação se destaca devido aos seus efeitos fotoquím icos e fotobiológicos, sendo
muito

important e quant o ao

ba lanço

de

energia,

à atividade

biológ ica,

às

reações

fotossintéticas, assim como os outros fenômenos de grandes escalas (ASSU NÇÃO, 2003).
Superfícies com diferentes exposições e declividades recebem diferentes totais de rad iação
solar, a qua l é o fator primário que condiciona os elementos cl imatológicos e fisiológicos
relacionados ao desenvolvimento e estabelecimento da grama .
Kondratyev & Manolova (1960) baseados em modelos teóricos e usa ndo dados obtidos
em piranômetros montados em teodolitos, estimaram as componentes do balanço de radiação
para 37 direções e ângulos de 15; 40 e 65º com a vertica l, a cada 30º de azimute e no zênite,
sob céu limpo e nublado, e verificaram que, para inclinações até 10º (declividades até 17,6%),
a orientação tem pouca influência na variação da rad iação total, sendo, porém, levemente
diferente da horizontal; acima de 10°, depende essencialmente da orientação e declividade.
Fina lment e, estabeleceram que, para Criméia, 45° N de latitude, onde se rea lizaram as
medidas, a radiação direta é a principal componente diferencial de orientações e declividades.
Embora seja uma grama de grande interesse ornamental e comercia l, ainda pairam
muitas dúvidas relacionadas à velocidade de estabelecimento. Há poucas informações na
literatura sobre os processos relacionados ao desenvolv imento dessa espécie . Desta forma,
este trabalho tem como objetivo, estudar a determ inação de massa de matéria seca e a
estimativa da radiação fotossinteticamente ativa incidente em superfícies com diferentes
exposições e declividades, plantadas com grama esmera lda (Zoysia japonica Steud.) no verão.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi desenvolvida em área experimental do Departamento de Engenharia
Rural da FCAV/UNESP, Campus de Jaboticabal, SP, situada a 21 °14'05"de latitude Sul,
48°17'09" de longitude Oeste e altitude de 613,68 m, em uma estrutura denominada "Bacia
Hidrográfica Experimental", descrita com detalhes por TURCO ( 1997) . O clima de acordo com a
classificação de Kõppen é do tipo Cwa .
Nessa estrutu ra foi rea lizado o experimento no período de dezembro de 2007 a
fevereiro de 2008, na qual foi plantada a grama esmera lda (Zoysia japonica Steud.) nas
superfícies de 10,5 m 2, caracterizadas como H (horizontal), 20 N (20% de declividade e
exposição norte), 40N ( 40% de declividade e exposição norte), 20S (20% de declividade e
exposição sul), 40S ( 40% de declividade e exposição sul), que simulam terrenos com
exposições e declividades.
As avaliações foram mensa is, retirando-se quatro amostras (repetições) de cada
tratamento; colocando-se, em cada área, uma rede móvel de ferro, com malhas med indo 12 X
12 cm, cobrindo toda a área úti l da amostragem (exceto bordadura) ; aleatoriamente, foram
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sorteados os quatro números por tratamento, de modo que todas as amostras retiradas foram
originais e não, de recomposição (COAN, 2005) .
Para comparação de médias, utilizou-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade. Foi
realizada, também, aná lise de regressão polinomial a fi m de verificar o comportamento das
variáveis ao longo do período do experimento. Para a obtenção da radiação solar global, foi
instalada próxima a área experimenta l uma estação meteorológica automatizada da marca
Campbell Scientific, Inc. e a radiação PAR foi obtida por meio de uma equação do tipo y

=a +

bx em que a variável dependente foi a radiação PAR e a variável independente foi a radiação
global.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Lopes (1986) trabalhando com duas bacias hidrográficas experimentais, uma com
exposição norte e su l, e outra leste e oeste, e declividade de O, 10, 20, 30, 40 e 50% estudou
o efeito das variações da radiação solar incidente devidas a topografia, sobre a temperatura do
solo e a produção de Cynodon dactylon (L). Pers cv. Coastcross I e concluiu que diferenças em
exposições e inclinações de áreas agrícolas, que caracterizam a topografia do terreno,
condicionam alterações expressivas na quantidade de radiação solar globa l incidente, e
conseqüentemente, na produção de massa verde e matéria seca.
Benincasa (1988) baseiou-se no fato, de que, cerca de 90%, em média, da matéria
seca acumu lada pelas plantas ao longo do seu crescimento resulta da atividade fotossintética;
o restante, da absorção de nutrientes minerais do solo .
A distribuição estacionai da energia solar é o fator climático básico e limitante da
produção de plantas forrageiras. A utilização dessa energ ia é limitada, na prática, por outros
fatores climáticos, tais como temperaturas, deficiência de água e limitação de nutrientes no
solo, particularmente do nitrogênio (PEDREIRA, 1995).
Sendo assim, houve decréscimo da radiação PAR nos meses de janeiro e incremento
da mesma, nos meses de fevereiro, nas diferentes superfícies inclinadas e nas orientações em
estudo, conforme mostram as Figuras 1, 2 e 3.
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À medida que, aumenta-se a declividade das superfícies com exposição sul, reduz-se a
incidência de radiação global e, conseqüentemente, a radiação PAR interceptada pelas mesmas
e ainda, aumentando-se a declividade das superfícies com exposição norte, aumenta-se a
incidência de radiação global e, conseqüentemente, a radiação PAR interceptada pelas mesmas.

CONCLUSÃO

1. A massa seca de matéria seca total da grama esmera lda não é um bom parâmetro
para se correlacionar com a radiação PAR com objetivo de se quantificar a fotossíntese.
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Palavras-chave: Cynodon dactylon (Pers) L., adubação, gramado .

N ITROGEN DOSES IN BERMUDAGRASS
SOO FORMATION
S UMARY - Nitrogen is the element that provides the greatest answers in grass growth and
adequate nitrogen fertilization can provide sod formation in less time . The objective of the
work was to evaluate the effect of nitrogen doses in bermudagrass sod form ation . The
experiment was instal led and conducted in a grass-property, located in the city of Capela do
Alto - SP. The experimental design adopted was random ized blocks, with five treatments and
four replications. The treatments consisted of five N doses: O, 150, 300, 450 and 600 kg ha-1 .
Were evaluated soil cover rate by the grass and green cover rate . Increasing doses of N
influenced the soi l cover rate by the grass red ucing the time of sod formation. The N dose of
260 kg ha- 1 split in two times, promoted the fast est soil cover rate by the grass. At 159 days
after cutting up the previous sod there was reduction in the green cover rate .
Keywords: Cynodon dactylon (Pers) L., fertilization, grass .

INTRODUÇÃO

Segundo Bowman et ai. (2002), o nitrogênio é o elemento mineral requerido em
maiores quantidades pelas gramas e quando ma ntido em níveis adeq uados promove o vigor, a
qualidade visua l e a recuperação de injúrias. No entanto, a quantidade de N disponível no so lo

é insuficiente para atender uma alt a ex igência do gramado e, porta nto, aplicações regula res de
fertilizante nitrogenado são necessárias .
De acordo com Turner (2003) o ma nejo adequado do N na produção de grama pode
reduzir o tempo de colheita, aumentar a densidade do gramado, a habilidade para resistir à
invasão de plantas daninhas e a recuperação aos estresses.
O mais rápido crescimento sempre resu lta em altas produtividades de alimento ou
forragens, mas é indesejável em gramados por causa do corte mais freqüente requerido,
causando aumento dos custos de man utenção (QUIROGA-GARZA et ai., 2001).
Objetivou-se com o traba lho avalia r o efeito de doses de nitrogênio na formação de tapetes de
grama bermuda.
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MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado em área de produção comercial de grama bermuda,
Cynodon dactylon [Pers] L., no município de Capela do alto-SP. O solo da área experimental foi

classificado como LATOSSOLO VERMELHO distrófico, de textura média, com as seguintes
características: pH (CaCl 2 ) de 4,8; 18 g dm-3 de M.O.; 26 mg dm -3 de P (resina); 37; 1,6; 16 e
8 mmolc dm"3 de H+ +Al+3 , K, Ca e Mg, respectivamente; saturação por bases de 41 %.
Antes da instalação do experimento foi realizada a aplicação de 0,70 Mg ha· 1 de
calcário dolomítico (PRNT de 91%) considerando a camada de 0-10 cm e para atingir uma
saturação por bases de 60%.
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados,

com cinco

tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de cinco doses de
nitrogênio: O, 150, 300, 450 e 600 kg ha- 1 que foram parceladas aos 40, 89 e 124 dias após o
corte do tapete anterior (DAC).
A adubação potássica na dose de 200 kg ha- 1 de K2 0 também foi parcelada em três
vezes na mesma época da adubação nitrogenada . As parcelas experimentais tinham 2,5 x
5,0m com 0,5m de cada extremidade como bordadura.
As taxas de cobertura do solo (TCS) e cobertura verde (TCV) foram avaliadas através
da análise da imagem digital obtida paralelamente a superfície do gramado. As imagens foram
ana lisadas no programa Corei Photo v .1 0 de acordo com metodologia citada por Godoy (2005).
Os resultados foram submetidos à análise de variância e de regressão através do
programa Sisvar v.4 .2.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O monitoramento da taxa de cobertura do solo pela grama, no sistema de produção
de gramas em tapete, pode ser um primeiro indicativo do tempo de formação do tapete de
grama, ou seja, quando a taxa apresentar valor 100 considera-se que o tapete já pode ser
cortado (GODOY, 2005).
A TCS, pelo método da seleção de pixeis cor verde e palha, foi influenciada
significativamente pelas doses de N, nas quatro datas de avaliação. Aos 88 dias após a
colheita do tapete (DAC), o modelo quadrático permitiu explicar a variação da taxa de
cobertura do solo, em função das doses de N (Figura 1).
Aos 88 DAC, haviam sido rea lizada uma das três parcelas da adubação, totalizando as
doses de N de O, 50, 100, 150 e 200 kg ha·1 • Como nenhum tratamento proporcionou o
fechamento do tapete até os 88 DAC, a máxima taxa de cobertura (96%), de acordo com a
equação ajustada foi atingida com 140 kg ha- 1 de N.
Aos 123 DAC, com duas das três parcelas da adubação nitrogenada, a dose de 260,5
kg

ha· 1

de N permitiu 100% de cobertura do solo pela grama, de acordo com a equação

ajustada.
-139-

Tópicos Atuais em Gramados,Ecl. FEPAF, Bot11cat11 - 2008

88 D/\C

123 D /\C

100

-é

120

-

80
y

V)

~ 60

= ·0.0022.. Xl + 0.63 15 ..X + 52.024
R2 = 0,9204

~

V)

u

100
80
)' = -0.0006° X2 + 0,3 126 .. X + 6 1,79
R2 = 0,889 1
0

1--

60

40

40

o

50

100
Doses de N (kg

150

o

200

100

ha. 1)

137 D/\C

V)

u

400

120

100

-

100

o~

80

)' = -0,000246"\;1 + 0.2043°" X + 61.865

1-

60

JOO

159 DAC

120

-é

200
Doses de N (kg ha.1)

V)

u

R2 = 0.8%2

t

80
y = -0.000246°"x2 + o.2024""x + 63,715

1-

60 •

R: - 0,8954

1

40 •

40

o

150

300

450

o

600

Doses de N (kg ha-1)

150

300

450

600

Doses <lc N (kg ha-1)

Figura 1 . Taxa de cobertura do solo pela grama berm uda aos 88, 123, 137 e 195 dias após o
corte do tapete anterior (DCA) em função de doses de N.

Como na produção de grama em tapete o mais importante é o tempo de produção e
não a produtividade, uma vez que, não haverá queda na produtividade com a falta de N e sim
aumento no tempo de produção . A demanda de grama segundo Koske (1994) é quem indica a
necessidade de aumentar ou não a adubação nitrogenada. Se a demanda por grama em tapete
estiver alta, pode ser apl icado, até 4 meses após o corte, 250 a 300 kg ha· 1 • Se as vendas são
restritas podem ser aplicados 140 kg ha· 1 de N reduzindo os custos com fertilizante e
mantendo custos com corte das folhas da grama e irrigação, já que aos 3 meses esta dose
promoveu uma taxa de cobertura de 96%.
Aos 137 e 159 DAC também houve efeito quadrático com as doses de 415 e 411 kg de
1

N ha· proporcionando as máximas taxas de cobertura do solo pela grama. Como descrito por
Carrow et ai. (2001), as doses de nitrogênio poderão ser ajustadas de acordo com a textu ra do
solo, quantidade de chuva e/ou irrigação e o comprim ento da estação de crescimento .
Em relação à grama que não recebeu a adubação nitrogenada em cobertura houve
incremento de 40% com a aplicação da ma ior dose, ressaltando a importância da aplicação do
N nessa fase de pleno crescimento, com altas temperaturas e boa ocorrência de chuva.
Nas três primeiras avaliações, principalmente, nas gramas que receberam as maiores
doses de N, praticamente toda a grama que cobria o solo estava verde. Não houve problema
de queima das folhas com a util ização do nitrogên io.
Considerando uma aval iação apenas pela cor verde da grama, aos 159 DAC houve
redução na taxa de cobertura verde da grama, quando a dose de 400 kg ha· 1 promoveu TCV
-140-

Tópicos Atuais em Cramaclos,Ed. FEPAF, Bot11cat11 - 2008
maior que 95% duas semanas antes da colheita (Figura 2). Segundo Godoy (2005) a TCV pode
ser mais úti l como índice de qua lidade, pouco antes da colheita, uma vez que a exigência de
uma boa cobertura verde se dá somente próxima do momento da colheita. Ainda não existe
uma classificação dos tapetes quanto à qua lidade, embora, tapetes totalmente verdes possam
ser mais facilmente comercia lizados.
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Figura 2. Taxa de cobertura verde do solo pela grama bermuda aos 159 DAC em função de
doses de N.
CONCLUSÃO

1. O aumento das doses de N infl uenciou a taxa de cobertura do solo pela grama
reduzindo o tempo de formação do t apete;
2. A dose de 260 kg ha·1 de N parcelada em duas vezes, promoveu 100% da taxa de

cobertura do solo pela grama;

3. Aos 159 dias após o corte do tapete anterior houve redução da taxa de cobertura
verde.
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EVALUATION OF BAHIAGRASS INITIAL VEGETATIVE DEVELOPMENT
(PASPALUM NOTATUM FLÜGGE)
ABST RACT - With the objective to evaluate mato grosso initial development (P. notatum)

recently insta lled through sowing, an experiment was cond ucted in area destined to the
formation of a soccer field belonging to FIO (Facu ldades Integradas de Ourinhos), Municipal
District of Ourinhos/SP . Turf grass was accomplished by throwing sowing, being used 300 Kg
of seed per hectare, distributed superficial ly in soil classified as loamy texture. Experimental
design used was entirely randomized, where four treatments were represented by seedlings
turf grass evaluation to the 30, 45, 60 and 75 days after sowing (DAS), disposed between
March and May, 2007 . Replications were constituted by 10 sample points by time, randomized
and selected in each 10 lineal meters, with aid of leaked squares with interns area of 0,25 m 2
(0,50 x 0,50 m), with the following cha ra cteristics analysed : number of leaves per plant,
number of tillers per plant and dry matter in dossel of 10 plants in each sampling point.
Results indicated medium increment of dry matter in dossel in P. notatum plants in the arder
of 67,4%, 73,8% and 34,3%, respectively, to 45, 60 and 75 DAS . ln relation to the number of
leaves per plant, was verified the mediu m increment of new leaves in the order of 3,6, 9 ,6 and
6,9, respectively, to 45, 60 and 75 DAS, as wel l as the appearance of one new till er in turf
grass plants, to each time interval of 15 days for the period consisted from 30 to 75 DAS .
Keywords: Growth, turfgrass, seeds, seed lings.
INTRODUÇÃO

No Brasil, a espécie Paspalum notatum Flügge é a grama mais disseminada como
grama nativa (ALCÂNTARA & BUSFARAH, 1979; LOPES, 1981; KISSMANN,

1997). Os

gramados constituídos por P. notatum, também conhecida como gra m a-batata is, grama matogrosso, grama-bahia, grama-forqu ilha e grama -pensacola, entre outras denominações,
são comumente uti lizados em diversos locais e com diferentes propósitos, tais como áreas
residenciais, industria is, urbanas e em rodovias. Segu ndo Gu rgel (2003), esse multipropósito
justifica-se devido à alta rusticidade e resistência à seca, à solos ácidos e inférteis. Além disso,
a

grama -m atog rosso

também

se

caract eriza

por melhor desenvolvimento

em

áreas

ensolaradas, não se adaptando ao excesso de umidade e adubações.
A formação de gramados a parti r de sementes de grama é uma prática muito comum
nos EUA e Europa, sendo que no Brasil, é ainda apenas recente, mas que bem conduzida pode
formar gramados perfeitos e de excelente qualidade a custo mu ito inferior quando comparado
aos outros métodos de plantio, como mudas ou ta petes (LAURENTII, 2003). A implantação de
gramados por sementes de grama Axonopus sp e P. notatum, normalmente apresent am
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germinação lenta, o que pode dificultar a formação de boa qualidade, principa lmente devido a
invasão de plantas dan inhas.
Desta forma, o objetivo do traba lho foi avaliar o desenvolvimento vegetativo inicia l da
grama mato-grosso (P. notatum Flügge) de um campo de futebol formado a partir de
sementes .

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em área destinada a formação de um campo de futebol
da Facu ldade I nteg rada de Ourinhos, Mun icípio de Ourin hos/S P. A semead ura do gramado foi
realizada a lanço uti lizando-se 300 kg de semente por hectare, distribuídas superficialmente
em so lo classificado como Nitossolo Vermelho Estrut urado, com textura argilosa.
O

delinea mento

experi menta l

uti lizado

foi

inteiramente

casualizado,

com

4

tratamentos representados pela ava liação das plântulas do gramado aos 30, 45, 60 e 75 dias
após semeadu ra (DAS), dispostos entre os meses de Março e Ma io de 2007. As repetições
foram constituídas por 10 pontos amostrais por época, escolhidos aleatoriamente a cada 10
metros, com auxílio de quadrados vazados com área interna de 0,25 m 2 (0,50 x 0,50 m)
tota lizando área de 50 m 2 , de forma semelhante às metodologias descritas por Lara et ai.
(2003) e Brighent i et ai. (2003) .
As amostragens foram realizadas através de coletas ind iv idualizadas das plântu las,
ut ilizando-se sacos de papel para acondicionamento de 10 plântu las em cada ponto de
amostragem. Em segu ida, as amostras fora m acondicionadas em estufa de secagem,
permanecendo por 5 dias em temperatura de ±60ºC, com pesagem em ba lança de precisão a
matéria seca das plântulas. Em função dos dados obtidos foram determinados os parâmetros:
número de folhas por planta, número de afilhes por planta e peso de matéria seca da parte
aérea das plantas aos 30, 45, 60 e 75 DAS .
Os dados foram submetidos à anál ise de variância pelo teste F e suas médias
estabelecidas cu rvas de regressão, conforme recomendações de Pimentel Gomes ( 1987) e
Cousens (1988).

RESULTA DOS E DISCUSSÃO

Os valores médios de porcentagem de incremento de matéria seca da parte aérea das
plântu las da grama mato-grosso ao longo das ava liações foram na ordem de 67,4%, 73,8% e
34,3%, respectivamente, aos 45, 60 e 75 DAS (Figura 1). Entretanto, aos 75 DAS foi
caracterizada redução significativa do incremento da matéria seca da parte aérea do gramado,
em relação aos dema is períodos avaliados, tendo esse efeito coincidido com o período de
ma ior possibi lidade de interferência dos fatores ambientais . Nesse período, os níveis de
temperatura e disponibilidade hídrica apresentaram as ma iores restrições no mês de maio
(Tabela 1).
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Com relação aos va lores de freqüência acumulada da matéria seca das plântu las de
grama

mato-grosso

(Figura

2),

pode-se

observar

maior

desuniformidade

no

seu

desenvolvimento aos 60 e 75 DAS, em relação às aval iações de 30 e 45 DAS. Esse efeito pode
ser facilmente justificado pela ma ior inclinação das curvas de freqüência acumu lada de matéria
seca da parte aérea das plântu las aos 60 e 75 DAS, demonstrados na Figura 2.
Esse resu ltado caracteriza a maior irregu laridade no desenvolvimento de novas
plântulas entre as plantas já existentes no gramado, as quais se encontram em pleno
desenvolvimento vegetativo. Entretanto, a diferença entre o ma ior e o menor peso de matéria
seca das plântulas encontradas no levantamento aos 30, 45, 60 e 75 DAS foi, respectivamente,
representado pelos valores de 1,54%, 10, 72%, 5,04% e 13, 13%. Desta forma, diferente das

tendências das curvas, os resu ltados evidenciam as maiores discrepâncias na uniformidade da
matéria seca das plantas para as avaliações de 45 e 75 DAS.

É importante ressaltar que no desenvolvimento da grama mato-grosso houve
incremento progressivo em acumulo de matéria seca das plântulas. Nesse contexto, na Figura
2 também é possível exemplificar que em 50% da freqüência de matéria seca das plântu las foi
de 0,0328 g; 01446 g; 0,5662 g e 0,8969 g, respectivamente, aos 30, 45, 60 e 75 DAS.
Os valores médios de matéria seca das plântulas de grama mato-grosso aos 30, 45,
60 e 75 DAS foram ajustados ao modelo de regressão polinomia l quadrático com elevada
precisão (R 2 = 0,9774). Diferentemente, os ajustes adotados para o número de folhas e afilhos
por plântula foi o modelo de regressão linear, que em ambos os casos também confirmaram
alta precisão, apresentando valores de coeficientes de correlação (R 2 ) iguais a 0,9710 e 0,9999,
respectivamente.
Nesse sentido,

independentemente do ajuste

dos modelos adotados para

as

características estudadas na grama mato-grosso semeado no Município de Ourinhos/SP, o
crescimento inicial da espécie foi progressivo entre os 30 e 75 DAS, representados pelos
meses de março a maio de 2007 .
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Figu ra 1. Incremento de matéria seca da parte aérea das plântulas de
grama mato-grosso (Paspalum notatum Flügge) aos 45, 60 e 75 DAS.
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Tabela 1. Médias semanais de temperatura e pluviometria, registradas durante a condução do
experimento.
Semanas
Temperaturas (ºC)
Pluviometria
Mínimas
Máximas
(mm)
P/Mar_ 2007
33,7
19,9
3,6
2ª/Mar_ 2007
34,4
19,8
8,6
3ª/Mar_ 2007
12,4
31,2
18,1
4ª/Mar_ 2007
35,6
18,7
0,0
P/Abr_ 2007
37,1
20,0
0,0
2ª/Abr_2007
35,0
18,4
2,1
3ª/Abr_ 2007
34,3
18,4
2,4
4ª/Abr_2007
35,7
19,1
2,1
5ª/Abr_ 2007
30,0
17,4
2,6
1ª/Mai_ 2007
30,2
15,6
0,7
2ª/Mai_2007
29,4
14,3
0,0
3ª/Ma i_ 2007
15,1
5,3
29,3
4ª/Mai 2007
22 6
7O
O3
Soma
40,1 mm
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Figura 2. Dados originais da freqüência acumulada (%) de matéria seca da
parte aérea de 10 plântulas de grama mato-grosso aos 30, 45 , 60 e 75 DAS .
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CONCLU SÃO
1. O incremento médio da matéria seca na parte aérea da grama mato-grosso (P.
notatum) foi da ordem de 67,4%, 73,8% e 34,3%, respectivamente, aos 45, 60 e 75 dias após

a semeadura (DAS);
2. O número de folhas por plântula apresentou incremento médio de 3,6, 9,6 e 6,9
novas folhas, respectivamente, aos 45, 60 e 75 DAS, como surgimento de 1 novo afi lho a cada
15 dias entre os 30 e 75 DAS, e crescimento inicial progressivo no referido período .
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DETERMINAÇÃO DE MASSA DE MAT ÉRIA S E CA TOT A L E ESTIMATIVA
DA RAD IAÇÃO FOTOSSINTET ICAMENTE A T IVA EM SUPERFÍCIES COM
D IFERENTES EXPOSIÇÕES E DECLIVIDADES, PLANTADAS COM GRAMA
ESMERALDA (Zoysia japonica STEUD.}
Madson Nonato da Costa 1,· José Eduardo Pife/li Turco 2 ;
Ruchele Marchiori Coan 3; Daniel/e Cristina Rosa 1
1

Graduanda em Agronomia • Departamento de Engenharia Rural - FCAV/UNESP, Via de acesso Prof. Paulo Donato
Castellane, s/n, CEP: 14884-900, Jaboticabal, SP, email: madson.costa@pop.com.br; 2 Professor Titular do
Departamento de Engenharia Rural - FCAV/UNESP; 3 Doutoranda em Produção Vegeta l - Departamento de Produção
Vegetal - FCAV/UNESP.

Palavras-chave - Grama ornamenta l, cultivo, desenvolvimento.

TOTAL DRY MATTER MASS DETERMINATION ANO ESTIMATES OF
PHOTOSYNTHETICALLY ACTIVE RADIATION ON SURFACES WITH
DIFRENT CONDITIONS OF EXPOSURES ANO DECLIVITIES, GROWN
WITH ZOYSIAGRASS (Zoysia japonica STEUD.}
SUMMARY - The purpose of this work was to determine the amount of photosynthetica lly
active radiation affecting surfaces containing zoysiagrass (Zoysia japonica Steud.) at different
exposures and declivities. To obtain this global solar radiation, it was necessary the installation
of an automated meteorological station dose to the experimental area, whose trade-mark is
Campbell Scientific, Inc. The radiation PAR was obtained by means of an equation of the type y
= a + bx, in which the dependent va riable was represented by the data originated from the
photosynthetically active rad iation, whi le the global radiation were represented by the
independent variable . The results of this study showed th at the accumulation of these effects
of photosynthetically active radiation in accordance with an increase in the declivity, grows
bigger at t he north exposure, and decreases at the south one.
Keywords - Ornamental grass, cultivation, development.

INTRODUÇÃ O

Os gramados constituem elemento importante na composição de um jardim, tornandose, às vezes, seu ponto central . São fundamentais em área de lazer, campos de futebol e golfe
e, dessa forma, quando do planejamento paisagístico, o revestimento vegetal do solo assume
papel de destaque, representando, às vezes, até 80% da área. Em outras circunstâncias, vêm
ao encontro de uma imposição de ordem técnica, quando relacionados com o revestimento
vegetal de ta ludes nas obras rodoviárias, nas represas, nas ferrovias e, nesses casos,
destinam-se a oferecer uma barreira contra os efeitos da erosão (COELHO & PÁDUA, 1997;
apud COAN, 2005) .
O ambiente de luz em que a planta cresce é de fundamental importância, pois a
adaptação das plantas ao ambiente depende do aj uste do seu aparelho fotossintético, de modo
que a luminosidade ambiental seja utilizada da maneira ma is eficiente possível; as respostas
dessas adaptações serão refletidas no crescimento global da planta (ENGEL & POGGIANI, 1991;
apud COAN, 2005).
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A vida na Terra depende da energia proveniente do Sol. A fotossínt ese é o único
processo de importância biológica que pode aproveitar essa energia, também denominada de
radiação fot ossinteticamente ativa ou PAR, util izada por organ ismos fotossintetizantes para
sintetizar compostos carbonatos, podendo ser util izada ma is tarde para impulsionar os
processos celulares na planta e servir como fonte de energia para todas as formas de vida
(TAIZ & ZEIGER, 2004).
LOPES (1986) traba lhando com duas bacias hidrográficas experimentais, uma com
exposição norte e sul, e outra leste e oeste, e declividade de O, 10, 20, 30, 40 e 50% estudou
o efeito das variações da rad iação solar incidente devidas a topografia, sobre a temperatura do
solo e a produção de Cynodon dactylon ( L). Pers cv. Coastcross I e concluiu que diferenças em
exposições e inclinações de áreas agrícolas, que caracteriza m a topografia do terreno,
condicionam alterações expressivas na quantidade de radiação solar global incidente, e
conseqüentemente, na produção de massa verde e matéria seca.
A finalidade deste trabalho foi a determinação de massa de matéria seca e a estimativa
da rad iação fotossinteticamente ativa incidente em superfícies com diferentes exposições e
declividades, plantadas com grama esmeralda (Zoysia japonica Steud.) .

MATERIA IS E MÉTODOS

A pesquisa foi desenvolvida em área experimental do Departamento de Engenharia
Ru ral da FCAV/UNESP, Campus de Jaboticaba l, SP, situada a 21 º14 '05" de latitude Sul,
48°17'09" de longitude Oeste e altitude de 613,68 m, em uma estrutura denominada "Bacia
Hidrográfica Experimental", descrita com detalhes por TURCO (1997). O cl ima de acordo com a
classificação de Kõppen é do tipo Cwa .
Nessa estrutura foi rea lizado o experimento no período de junho de 2007 a agosto de
2007, na qual foi plantada a grama esmera lda (Zoysia japonica Steud.) nas superfícies de 10,5
m 2 , caracterizadas como H (horizonta l), 20 N (20% de declividade e exposição norte), 40N
( 40% de declividade e exposição norte), 205 (20% de declividade e exposição sul), 405 ( 40%
de declividade e exposição sul), que simulam terrenos com exposições e declividades
comumente uti lizados para o plantio de grama esmeralda.
As aval iações foram realizadas mensalmente, retirando-se quatro amostras (repetições)
de cada tratamento; colocando-se, em cada área, uma rede móvel de ferro, com malhas
medindo 12 X 12 cm, cobrindo toda a área úti l da amostragem (exceto bordadura);
aleatoriamente, foram sorteados os quatro números por tratamento, de modo que todas as
amostras retiradas foram originais e não, de recomposição .
Para comparação de m édias, utilizou-se o teste de Tukey a 5% de probabi lidade. Foi
rea lizada, também, análise de regressão polinomial a fim de verificar o comportamento das
variáveis ao longo do período do experimento.
Para a obtenção da radiação solar global, foi instalada próxima a área experimental
uma estação meteorológica automatizada da marca Campbell Scientific, Inc. e a radiação PAR
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foi obtida por meio de uma equação do tipo y = a + bx em que a variável dependente foi a
radiação PAR e a variável independente foi a radiação global.

RESULTADOS E DISCU SSÃO

Podemos notar claramente, nas Figuras 1, 2 e 3, a maior incidência de radiação nas
superfícies, na ordem de : 40-N > 20-N > H > 20-5>40-S. No entanto, o valor da massa seca
não apresentou a mesma seqüência, portanto, provavelmente não será estabelecida uma relação
linear entre a PAR e a massa de matéria seca nas superfícies.

À medida que, aumenta-se a declividade das superfícies com exposição sul, reduz-se a
incidência de radiação global e, conseqüentemente, a radiação PAR interceptada pelas mesmas
e ainda, aumentando-se a declividade das superfícies com exposição norte, aumenta-se a
incidência de radiação global e, conseqüentemente, a radiação PAR interceptada pelas mesmas.
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CONCLUSÃO

1. Provavelmente, a massa seca de matéria seca tota l da grama esmera lda não é um bom
parâmetro pa ra se correlacionar com a radiação PAR com objetivo de se quantificar a
fotossíntese.
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P a lavras- ch ave: Zoysia Japonica Steud, lodo de esgoto, macronutrientes .

D RY MATTER ANO NUTRIENTS AMMOUNT BY ZOY SIAGRASS PARTS IN
FUNCTION OF SEWAGE SLUDGE DOSES
S UMMARY - The final disposal of sewage sludge in the soil represents not only an appropriate

system, but also the opportunity for the management of it w ith minimal effect on the
environment generating chemical and physical benefits to the soil. The present work aimed to
evaluate the dry matter and nutrients accumu lation by parts of zoysiagrass, in function of the
application of sewage sludge on the soil surface, in grass sod producing system . The
experiment was insta lled and conducted in a grass- producing property, located in the city of
Itapetininga - SP. The species used was the Zoysia japonica Steud . grass known as Esmeralda .
The experimental design adopted was randomized blocks with split plot design with four
replications, the main plots constitut ed of two management systems (with and without the use
of "estrelinha", implement used to break a compacted surface layer) and the subplots of five
sewage sludge doses (0, 10, 20, 30 and 40 Mg ha· 1, dry base), another treatment with
chemical fertilizer. With the sod harvest, it was determined the dry matter extracted and also
t he nutrients concentration. Higher doses of sewage sludge promoted further growth of shoots
(leaves + stems) and reduced the roots growth. The nutrients accumulated by the
Emseraldagrass followed the fol lowing arder: N> K> Ca> S> P> Mg.
Keyworl ds: Zoysia Japonica Steud, sewage sludge, macronutrients.
INTRO DUÇÃO

Como o custo com a adubação para a produção de gramas representa de 20 a 25% do
custo total de produção procura -se reduzir os mesmos com fontes de nutrientes mais baratas.
O lodo de esgoto (LE), resíduo de trat ament o de esgoto, de um modo geral, tem grande
interesse agrícola pelo seu conteúdo em nutrientes minerais, principalmente nitrogên io, fósforo
e micronutrientes A uti lização agronômica deste resíduo é a forma que apresenta potencial,
graças à sua atuação como fertilizante e cond icionador de solos (VAZ & GO NÇALVES, 2002) .
O conhecimento do acúmulo de fitomassa seca e nutrientes nas partes da grama pode
possibilitar o entendimento de fatores

relacionados

à nutrição minera l da cultura e

conseqüentemente da adubação .
Dessa forma objetivou-se com o trabalho determinar a fitomassa seca e acúmulo de
macronutrientes por parte da planta em função da aplicação de doses de lodo de esgoto.
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MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado em área de produção comercial de grama esmeralda,
Zoysia japonica Steud., no município de Itapetininga-SP. O solo da área experimenta l foi
classificado como Latossolo Vermelho distrófico, de textura muito argilosa, com as seguintes
características: pH (CaCl 2 ) de 4,6; 41 g dm- 3 de M.O.; 3 mg dm-3 de P (resina); 56; 1,1; 26 e
6 mmol, dm-3 de H++Al +3 , K, Ca e Mg, respectivamente; saturação por bases de 37%.
Antes da instalação do experimento foi realizada a aplicação de 1,2 Mg ha -1 de calcário
dolomítico (PRNT de 91%) considerando a camada de 0-10 cm e para atingir uma saturação
por bases de 60%.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso em parcelas
subdivididas, com quatro repetições, e as parcelas principais constituídas de dois sistemas de
manejo (com e sem o uso de estrelinha, implemento utilizado para romper uma camada
superficial compactada) e as subparcelas cinco doses de lodo (O, 10, 20, 30 e 40 Mg ha-1 , base
seca), mais um tratamento com

NPK nas quantidades de 300,

70 e 200 kg

ha- 1

respectivamente, As doses de lodo foram definidas com base no teor de N presente no lodo e
na taxa de mineralização (30% ao ano) . As parcelas experimentais tinham 2,2 x 5,0m com
0,5m de cada extremidade como bordadura.
O lodo de esgoto (LE) utilizado foi proveniente da Estação de Tratamento de Esgoto de
Jundiaí com as seguintes características: 3,2; 1,8; 52; 28; 1,3; 0,28 e 2,4% na matéria seca
de N;

P2 0 5 ;

M.O.;

C;

Ca;

Mg; e S,

respectivamente . As doses de lodo aplicadas

corresponderam a 100, 200, 300 e 400 kg ha- 1 de N. Devido ao baixo teor de K presente no LE,
foi realizada a aplicação de K20, na dose de 200 kg ha- 1, na forma de KCI, parcelado em quatro
vezes. O controle de plantas daninhas foi realizado manualmente.
Após o corte do tapete foram coletados três "plugs" de 6,8 cm de diâmetro por parcela,
para determinar a fitomassa seca por partes da planta . O acúmulo de nutrientes foi calculado
multiplicando a fitomassa seca pela concentração de nutriente de cada parte (folhas + caules e
rizomas) da grama.
Os resultados foram submetidos à análise estatística utilizando o software "SISVAR"
versão 4 .2.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para fitomassa seca das folhas + caules, rizomas + estolões, raízes e total da grama
esmeralda houve efeito significativo apenas para as doses de lodo. Verifica-se na Figura 1 que
houve efeito linear crescente para a fitomassa seca de folhas + caule. A maior dose de lodo de
esgoto aplicada (40 Mg ha- 1 ) resu ltou num aumento na produção de folhas + caules e uma
redução na produção de rizomas + estolões e raízes, os quais alcançaram os máximos valores
de fitomassa seca (5,88 e 0,60 Mg ha-1 ) com as doses de 26 e 19 Mg ha-1 , respectivamente.
Godoy (2005) ao estudar a aplicação de N em grama esmeralda verificou que a dose de 400
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kg ha·1 proporcionou a máxima produção de raízes e rizomas, do que a dose de 600 kg ha· 1 .
Segundo Koske (2004) a uti lização de doses mais altas e freqüentes de N, na produção de
grama em tapete, pode reduzir o tempo de produção. Todavia, doses excessivas de N, podem
forçar um crescimento excessivo da parte aérea, em detrimento do sistema radicular,
reduzindo a " liftability" do tapete (capacidade de ser manuseado sem quebrar) . Para Christians
( 1998), o crescimento de raízes e dos rizomas é crítico no desenvolv imento de um tapete forte
que se manterá firme (inteiro) na colheita.
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Figura 1. Fitomassa seca de folhas + caule (A), rizomas+ estolões (B), ra ízes (C) e tota l (D)
da grama Z. Japonica (esmeralda) em função de doses de lodo de esgoto e da adubação
química (AQ) .

De acordo com a equação ajustada da fitomassa total em função das doses de lodo
(Figura 29 D), o máximo valor (17,32 Mg haº1 ) foi alcançado com a dose de 28 Mg ha· 1 de lodo
de esgoto . Godoy (2005) encontrou valor máximo de 17,15 Mg ha· 1 de fitomassa seca tota l ao
aplicar a dose de 600 kg ha· 1 de N.
A quantidade de N, P, K, Ca, Mg e S acumulada nas folhas + caules variou com as
doses de lodo de esgoto, não havendo o efeito dos sistemas de manejo. Na Figura 2 estão
representadas as regressões do acúmulo de N, P, K, Ca, Mg e S nas folhas + ca ules da grama
Z. japonica (esmera lda) em função de doses de lodo de esgoto (LE) e da adubação química
(AQ) . A quantidade de N acumulada nas folhas + caules aumentou linearmente com as doses
de lodo de esgoto . Quando comparada às parcelas que receberam a adubação química,
verifica-se que houve maior acúmu lo nas mesmas, pelo fato de que na adubação química o N
foi parcelado, enquanto o lodo de esgoto foi aplicado no inicio de uma só vez . Para a
quantidade de P acumulada houve efeito quadrático com o máximo acúmulo (13,1 kg ha. 1 )
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com a dose de 37 Mg ha·1 de lodo. Para a adubação química os resultados foram inferiores às
duas maiores doses de lodo utilizadas, pois os tratamentos adubados quimicamente receberam
apenas 70 kg ha· 1 desse nutriente na insta lação do experiment o, enquanto que o lodo se
mostrou também uma boa fonte de P. Para o K e o Ca, os máximos valores foram encontrados
quando aplicada às doses de 34 e 24 Mg ha· 1 de lodo, respectivamente. O Mg e o

s

tiveram

aumento linear em função das doses de lodo, sendo que as parcelas que receberam a
adubação química apresentaram melhores resultados.
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Figura 2. Acúmulo de N, P, K, Ca, Mg e S nas folhas

Para as quantidades de nutrientes acumulados pelos rizomas + estolões apenas N, P,
K e Mg se ajustaram às doses de lodo. Somente para o N houve efeito linear crescente,
mostrando que para os tratamentos que receberam a adubação química, da mesma forma que
os resultados encontrados para folhas

+ caules, apresentaram maior acúmulo desse nutriente

(Figura 3). As quantidades de P, K e Mg acumuladas pelos rizomas da grama esmeralda
tiveram efeito quadrático, apresentando os melhores resultados quando aplicadas às doses de
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31 , 28 e 25 Mg ha- 1 de lodo de esgoto, respectivamente. Os tratamentos que receberam a
adubação química apresentaram maior acúmulo para o Mg, mostrando, dessa forma, que o
lodo é uma boa fonte de P, já que para o K houve uma suplementação para todos os
tratamentos, menos a testemunha .
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Figura 3. Acúmu lo de N, P, K e Mg nos rizomas + estolões da grama Z. japonica (esmera lda)
em função de doses de lodo de esgoto (LE) e da adubação química (AQ).
CONCLUSÃO

1. Maiores doses de lodo promoveram maior crescimento da parte aérea (folhas +
caules) e diminuíram o crescimento de raízes;
2. Os nutrientes acumu lados pela grama esmeralda seguiram a seguinte ordem
decrescente: N > K > Ca > S > P > Mg.
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STUDY ON DEVELOPMENT OF ZOYSIAGRASS (Zoysia japonica STEUD)
UNDER TWO IRRIGATION METHOD, IN THE WINTER SEASON.
SUMMARY - This work had as obj ective to study the development of great economic
importance zoysiagrass (Zoysia japonica Steud.), under two irrigation tim ing: Tl treatment -

irrigated when tensionmeter reading was equal -0,5 atmospheres and, to obtain
meteorolog ical data it was installed, in the experimental area, an meteorologica l station; and
T2 treatment - irrigated by the grass grower methodology . The experiment was conducted in
the Green Park Farm, located in Pitangueiras City, SP, in wi nter season . The eva luations were
monthly, it was estimated the height of the largest sheet of each sample, then the shoots and
the roots of each sample were also dried in oven for further weighing. The tria i was conducted
in a fully randomized experimental design, in a total of two treatments and eight repl ications.
The results showed, in the statistica l ana lyses, that Tl treatment enables the development of
zoysiagrass, in the winter season .
Keyworlds: Irrigation timing, turf grass, Penman-Monteith.

INTRODUÇÃO

A grama -esmeralda, orig inária do Japão, também conhecida como zóisia si lvestre,
grama zóisia ou apenas zóisia, é uma gramínea herbácea rizomatosa , reptante, perene e muito
ramificada. A altura varia de 10- 15 cm, sendo suas folhas estreitas e pequenas, dispostas em
hastes curtas e densas, formando um perfeito tapete quando ceifada com freqüência (LORENZI
& SOUZA, 2001) . Uma das vantagens do uso da grama esmeralda é a formação de um belo

tapete, pelo entrelaçamento dos estolões, penetrantes e que enraízam facilmente, com as
folhas . Apresenta grande beleza e folhas macias e resistentes ao pisoteio, sendo a mais
versátil das gramas, podendo ser usada em jardins residenciais, casas de campo e praia, áreas
industriais, além de ser opção para campos de futebol e de outros esportes, playgrounds, e
contenção de taludes (ARRUDA & HENRIQUES, 1995) .
A gerência e a conservação da água continuam a ser ênfases principais da produção e
programas de produção de gramados. Consumo hídrico são fatores que limitam comumente a
irrigação urbana e das pa isagens suburbanas . (WHITE et ai.,

2001) . Estimativas de

evapotranspiração podem derivar através de atmômetros, placa de Bellani e tanque classe A,
ou equações empíricas como o modelo de Penmann - Monteith (ROSENBERG, 1983) citado por
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Quian ( 1996). Este experiment o teve como objetivo pesqu isar o crescimento da gramaesmeralda, utilizando método de Penman -Monteith e compa rá-lo com método adotado pelo
gramicultor, sob dois manejos de irrigação.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Fazenda Green -Park, localizada na cidade de
Pitangueiras, SP, à latitude 21º00'34" sul , longitude 48º13'18" oeste e altitude de 512 metros.
O experimento constou de dois trat amentos que foram designados como: Tl - irrigado quando
a leitura do tensiômetro foi igual -0,5 atm osferas; T2 - irrigado segundo o critério do
gramicultor. A apl icação de água em T2 foi feita duas vezes por semana, com duração de vinte
m inutos, baseada em experiências práticas do gramicultor. Para o manej o da irrigação na área
gramada houve necessidade de saber quando e q uanto irrigar. Para determi nar quando irrigar
no tratamento Tl foram insta lados no centro de cada repetição três tensiômetros localizados a
uma profund idade de 10 cm, onde se encontravam a m aior parte do sistema radicular da
grama. A irrigação foi aplicada quando o potencial de água no solo ating iu valores da ordem de
- 0,5 a

- 0,6 atm, uma vez que, seg undo Reichardt (1990) nesta tensão quase toda ág ua

disponível já foi perdida e, dentro de um a dois dias, o potencial passa bruscamente para - 10
a - 15 atm, afetando a produtividade da cultu ra. A quantidade de água aplicada no tratamento
Tl foi função dos valores da ETo, obtidos pelo método de Penman-Monteith (ALLE N et ai.,
1998). Para a obtenção dos dados meteorológicos, foi instalada na área experimental, uma
estação meteorológica automatizada da marca Davis Instruments. A estação possuia um
sistema de aquisição de dados, onde todos os sensores foram conectados por meio de cabos. A
estação foi insta lada

na área

experimenta l no m ês de agosto de 2006.

Os dados

meteorológicos foram obtidos em um período de doze meses . A estação tem um Sistema de
Aq uisição de Dados Vantage Pro Plus Wireless da ma rca Davis Instruments, onde: a medida da
radiação solar global foi real izada por um sensor de rad iação solar modelo 6450 ; a
t emperatura e a umidade relat iva do ar foram m edidas com um sensor externo modelo 7859;
a velocidade do vento foi obtida por meio de um anemômetro modelo 7911 e a precipitação
pluviométrica por um pluviômetro modelo 7852: Rain Collector, 0.01". As irrigações foram
efetuadas por um sistema de bombeamento formado por um conjunto moto-bomba com um
motor a diesel, marca MWM, de 6 cilindros turbinado, modelo D- 229; bomba centrífuga marca
Mark Peerless modelo XHE- 5A; canhão aspersor marca Gemini com boca l de 32 - 34
mi lím etros. Água foi recalcada do cór rego Pitangueiras .
As aval iações foram real izadas mensalmente sendo retiradas quatro amostras de cada
repetição . Com uma estrutura de ferro medindo 10 x 10 x 10 cm, foram retiradas 32 amostras
por tratamento, através de um gabarito de metal com aberturas medindo 12 X 12 cm,
colocado sobre a área do tratamento; sendo desprezadas as malhas laterais (bordadu ra) .
Aleatoriamente, foram sorteados os quatro números (repetições) por amost ragem; os números
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sorteados em cada avaliação foram desprezados nas próximas ava liações, de modo que
nenhum número se repetiu ao longo do experimento. Foi avaliado a altura da maior folha de
cada amostra e depois retirado a parte aérea e feito secagem em estufa de renovação forçada
de ar, a 70ºC. As raízes de cada amostra foram lavadas e secadas também em estufa, para
posterior pesagem (COAN, 2005). O delineamento experimental foi o DIC, em esquema de
dois tratamentos, com quatro repetições em cada tratamento . Os resultados observados foram
submetidos à análise de variância com o auxílio do programa SAS® . Para comparação de
médias, utilizou-se o teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

RES ULTA DOS E DI SC USSÃO

A quantidade diária de água apl icada em milímetros para irrigar Tl, T2 e chuvas são
ilustrados na Figura 1. A lâmina de água foi superior em Tl, onde foi utilizado o tensiométrico
e do Método de Penman -Monteith, em comparação com o tratamento 2, com base em
experiências práticas do gramicu ltor. Durante todo o período, foi possível observar que houve
diferenças significativas na matéria seca da parte aérea e radicular e altura foliar, demonstrada
na análise estatística (Quadro 1).
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Figura 1. Quantidade de água de chuvas e irrigação dos tratamentos 1 e 2.

Quadro 1. Resultados estatísticos* do desenvolvimento da grama no inverno.

Altura Foliar (cm)
Mês
TRAT. 1
TRAT. 2
Julho
3,1781 a
2,7875 b
3,0163 a
2,6063 b
Agosto
3,3625 a
2,8963 b
Setembro
* Médias seg uidas de mesma letra não

Massa Aérea (g)
Massa Radicular (g)
TRAT. 1
TRAT. 2
TRAT. 1
TRAT. 2
4,0844 a
3,1997 b
11,9240 a
11,9040 a
5,0313 a
4,4689 a
13,974 a
13,369 a
6,6225 a
5,4975 b
13,512 a
12,150 a
possu em diferença significativa.
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CONCLUSÃO

1. Os resultados apresentados indicam os ganhos na produção de grama quando

uti lizada as técn icas hoje disponíveis no manej o da irrigação.
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P a lav ras- chave: Zoysia Japonica Steud, lodo de esgoto, macronutrientes.

GREEN COLOR INTENSITY ANO NITROGEN CONTENT IN THE
ZOYSIAGRASS LEAF AS INDICATIVE OF NITROGEN NUTRITIONAL
STATUS
S UMMARY - The interest of sewage sludge in agriculture is caused by the presence of
nutrients in its composition , mainly nitrogen and also of its organic matter content. The
objective of the work was to eval uate the intensity of green calor and the nitrogen
concentration of the zoysiagrass leaves as indicative of nitrogen nutrit ional status supplied by
chemica l fertilizer and sewage sludge . The experi ment was installed and conducted in a grassproducing property, located in the city of Itapetininga - SP. The specie used was the Zoysia
japonica Steud. grass known as Esmeralda. The experimental design adopted was randomized
blocks with split plot design with four repl ications, the ma in plots constituted of two
management systems (with and without the use of "estrelinha", implement used to break a
compacted surface layer ) and the subplots of five sewage sl udge doses (O, 10, 20, 30 and 40
Mg ha· 1 , dry base), another t reatment with chemica l fertil izer. The determ inations of nitrogen
concentration and green calor intensity of the leaf were made at 45, 105 and 165 days after
the application of sewage sludge. The intensit y of green calor and the N concentration in the
leaf biade were influenced by sl udge doses and can be used to assist in the recommendation of
N doses .
Keyworlds : Zoysia Japonica Steud, sewage sludge, macronutrients.
INTRODUÇÃO

o nitrogênio é o nutriente requerido em

maior quantidade pelas gramas e é ta m bém o

nutriente presente em maiores quantidades no lodo de esgoto, podendo este resíduo fornecer
quantidades suficientes para um adequado dese nvolvi m ento das plantas.
A concent ração de nutrientes nas folhas de gramados, segundo Plank & Carrow (2003)
pode ser utilizada para: confirmar a suspeita de sintomas visuais de deficiência; verificar
toxicidades; revelar a deficiência pela fome oculta; ava liar a eficiência dos ferti lizantes
aplicados; auxiliar na recomendação da ad ubação e monitorar o estado nutricional da planta
no decorrer do ciclo .
Na falta de um índice do nitrogênio disponível no solo como uma ferramenta na
tomada de decisões da aplicação do adu bo nitrogenado durante o ciclo da cultu ra da grama,
um dos métodos utilizados é avaliar o comporta mento da planta (GO DOY et ai., 2006). Além
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da aná lise q uím ica para avaliação do estado nutriciona l das pla ntas, diversos m étodos podem
ser empregados, entretanto, há de se considerar a rapidez e segu rança dos mesmos . Dentre
as técnicas mais recentes com potencial para avaliar o estado nutricional de N da planta em
t empo real, de forma rápida e de baixo custo, destaca-se a aná lise da intensidade do verde
das folhas, determ inada pelo uso do m edidor indireto de clorofi la SPAD, que apresenta
correlação significativa com o teor de N na fol ha.
Objetivou-se com o trabalho aval iar a intensidade de coloração verde e a concentração
de nitrogênio da folha de grama esmera lda como ind icativo do estado nut ricional em nitrogênio
fornecido pela adubação química e pelo lodo de esgoto.

M ATERIA L E MÉTODOS

O experimento foi instalado em área de produção comercial de grama esmeralda,
Zoysia japonica Steud., no município de Itapetininga - SP . O solo da área experimental foi

classificado como Latossolo Vermelho distrófico, de textura muito argilosa, com as segu intes
características: pH (CaCl 2 ) de 4,6; 41 g dm· 3 de M.O.; 3 mg dm·3 de P (resina); 56; 1,1; 26 e
6 mmolc dm· 3 de H+ +Al+3, K, Ca e Mg, respectivamente; saturação por bases de 37%.
Antes da instalação do experimento foi rea lizada a aplicação de 1,2 t ha· 1 de calcário
dolomítico (PRNT de 91%) considerando a camada de 0-10 cm pa ra atingir uma satu ração por
bases de 60%.
O del ineamento experimental util izado foi o de blocos ao acaso em parcelas
subdivididas, com quatro repetições, e as pa rcelas principais constituídas de dois sistemas de
manejo (com e sem o uso de estrel inha, implemento utilizado para romper uma ca m ada
superficia l compactada) e as subpa rcelas cinco doses de lodo (O, 10, 20, 30 e 40 Mg ha· 1 , base
seca), mais um tratamento com as quantidades de 300, 70 e 200 kg ha·1 de N P2 0 5 e K2 0,
respectivamente, As doses de lodo foram definidas com base no teor de N presente no lodo e
na taxa de mineralização (30% ao ano) . As parcelas experimenta is t inham 2,2 x 5,0m com
0,5m de cada extremidade como bordadura .
O lodo de esgoto (LE) uti lizado foi proven iente da Estação de Tratamento de Esgoto de
Jund iaí com as seguintes características: 3,2; 1,8; 52; 28; 1,3; 0,28 e 2,4% na matéria seca
de N;

P20 s;

M.O.;

C;

Ca;

Mg;

e S, respectivamente.

As doses de lodo aplicadas

1

corresponderam a 100, 200, 300 e 400 kg ha· de N. Devido ao ba ixo teor de K presente no LE,
foi rea lizada a aplicação de K2 0, na dose de 200 kg ha·1 , na forma de KCI, parcelado em quatro
vezes. O controle de plantas daninhas foi real izado man ualmente.
A intensidade de coloração verde da folha (ICV) e concentração de N foliar foi aval iada
aos 45, 105 e 165 dias após a aplicação do lodo de esgoto (DAA) . Para a determinação da ICV
foram coletadas 30 folhas por parcela uti lizando-se o medidor portátil Ch lorophyll Meter,
modelo SPAD-502 . Para a determinação da concentração de N as lâminas foliares da grama
foram lavadas em água deion izada e acondicionadas em sacos de papel e secas em estufa de
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circulação e renovação de ar forçada por 72 horas na temperatura de 65ºC. Após a secagem,
as lâminas foram moídas para determinação da concentração de nitrogênio, de acordo com a
metodologia modificada de Ma lavolta et ai. (1997).
Os resu ltados foram submetidos à aná lise estatística uti lizando o software "SISVAR"
versão 4.2 .

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As doses de lodo influenciaram significativamente a concentração de nitrogênio na
lâmina foliar e a intensidade da cor verde de folha (!CV) da grama esmeralda, medida com o
clorofilômetro SPAD-502, nas três épocas amostradas, não havendo influência dos sistemas de
manejo.
Verifica-se nas Figuras 1 e 2 que aos 45 dias após a aplicação do lodo a concentração
de nitrogênio foliar e a !CV foram maiores quando comparada com as demais épocas avaliadas,
provavelmente pela maior liberação de nitrogênio que deve ter ocorrido até esta época.
Gonçalves (2005) avaliando o nitrogênio presente no lodo de esgoto da ETE de Jundiaí
determinou que 17% do N presente no lodo está na forma disponível (nítrica e amoniacal),
estando o restante na forma orgânica.
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F igura 1. Concentração de N na folha da grama Z. japonica (esmeralda) em função de doses
de lodo de esgoto e da adubação química (AQ), aos 45, 105 e 165 dias após a aplicação (DAA).

Segundo Boeira (2004) um lodo aplicado em campo pode liberar, à solução do solo,
grande quantidade de N mineral nos primeiros dias após a aplicação se houver condições
propícias à mineralização da matéria orgânica, sendo que as quantidades mineralizadas vão
diminuindo ao longo do tempo, com tendência de estabilização proximamente aos três meses,
ou seja, a mineralização torna-se lenta, mas contínua . Deve-se considerar também que há
uma tendência natural de diminuição da intensidade de coloração verde e da concentração de
N na folha ao longo do ciclo, dado pelo efeito diluição, ou seja, com o aumento da massa da
planta o N se redistribui por toda massa.
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Figura 2. Intensidade de Cor Verde da folha (ICV) da grama Z. japonica (esmera lda) em

função de doses de lodo de esgoto e da adubação química (AQ), aos 45, 105 e 165 dias após a
aplicação (DAA).
Na Figura 1 verifica-se que aos 45 DAA houve aumento linear na concentração de N
na lâmina foliar, atingindo o valor máxi mo de 28 g kg· 1 com a dose de 40 t ha· 1 de lodo. Esta
concentração está um pouco acima da faixa considerada ideal por Mills e Jones ( 1996) para a
grama esmeralda, que é de 20 a 24 g kg· 1 .
Aos 105 e 165 DAA, embora tenha sido ajustada o modelo quadrático para a
concentração de N em função das doses de lodo, os maiores valores (17 e 21 g kg .1 ) foram
atingidas, de acordo com as equações, acima das doses estudadas, 46 e 43 Mg ha· 1
respectiva mente.
Os va lores de ICV variaram linearmente de 30,4 a 35,6 unidades SPAD, de acordo
com as doses de lodo de esgoto aos 45 DAA (Figura 2). Aos 105 DAA houve um ajuste melhor
ao modelo quadrático, sendo atingido o ponto de inflexão (29,7) com a dose de 28 Mg ha· 1 de
lodo. Aos 165 dias após a aplicação do lodo ho uve novamente aumento linear do índice de
coloração verde com o maior valor (28,5) sendo encontrado com a maior dose. As parcelas
que receberam a adubação química apresentaram valores de 32,5, 29, 7 e 31,2 unidades SPAD
aos 45, 105 e 165 DAA, respectivamente. Godoy & Villas Bôas (2004) consideram que valores
acima de 37 unidades SPAD podem ser considerados adequados para acelerar a cobertura do
gramado pela grama

z. japonica.

Segundo Carrow et ai. (2001), quando a dose de N é aumentada a partir de uma
deficiência de N, há um incremento no conteúdo de clorofi la, proporcionando uma resposta
linear quanto a cor verde da grama. A manutenção da cor verde mais intensa significa m anter
maiores concentrações

de clorofila,

que pode

favorecer maior taxa

fotossintética

e,

consequentemente, maior produção de carboidratos e enraizamento mais rápido dos tapetes
após o transplante (GODOY, 2005).
Rodrigues e McCarty (2000) encontraram altas correlações entre os valores do
clorofi lômetro com as doses de N na grama Santo Agostinho.
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responderam as doses de lodo, podendo ser possível avaliar a disponibilidade de N no solo
através destes indicativos. Godoy et a i. (2006) consideram a !CV ma is vantajosa que a
concentração de N na lâmina foliar por ser um método que pode ser realizado no cam po com
medidas instantâneas.

CONCLUSÃO

1. A intensidade de cor verde e a concentração de N na lâmina foliar foram
influenciadas pelas doses de lodo podendo ser utilizadas para auxiliar na recomendação das
doses de N.
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Palavras- chave - Cultivo, manejo, grama ornamental.

PROFILE OF SOIL TEMPERATURE ON GRASSED SURFACES WITH
DIFFERENT EXPOSITIONS ANO DECLIVITIES
SUMMARY • The intent of this research was to determine the soil's temperature behavior on

grassed surfaces (zoysiagrass) with different expositions and decl iv it ies, during July 2007, in
Jaboticabal - SP. The research was developed in a structure called "Bacia Hidrográfica
Experimental" of the Rural Engineering Department of FCAV/UNESP, Campus of Jaboticabal, SP.
To each surface were given names, H, 20N, 205, 40N and 405 respectively. To determinate
the soil's temperature behavior, four termopar sensors type T were placed in the center of
each surface in four different depths of the soil (5, 10, 20 and 40cm) . The generated data from
the soil's temperature on the surfaces were registered by a data logger; model CRlOX from
Campbell Scientific Inc. The results shows that the different soil's orientations and declivities
during the period in quest affects the soil's temperature and the differences found are st rong
enough to affect the behavior of the Esmeralda grass.
Key wor ds: Culture, management, ornamental grass.
INTRODUÇÃO

A grama esmeralda, originária do Japão, também conhecida como zóisia silvestre,
grama zóisia ou apenas zóisia, é uma gramínea herbácea rizomatosa, reptante, perene e muito
ramificada. A altura varia de 10-15 cm, sendo suas folhas estreitas e pequenas, dispostas em
hastes curtas e densas, formando um perfeito tapete quando ceifada com freqüência (LORENZI
& SOUZA, 2001). Uma das vantagens do uso da grama esmera lda é a formação de um belo
tapete, pelo entrelaçamento dos estolões, penetrantes e que enraízam facilmente, com as
folhas. Apresenta grande beleza e folhas macias e resistentes ao pisoteio, sendo a mais
versátil das gramas, podendo ser usada em jardins residenciais, casas de campo e praia, áreas
industriais, além de ser opção para campos de futebol e de outros esportes, playgrounds, e
contenção de taludes (ARRUDA & HENRIQUES, 1995). A temperatura do solo é fundamental na
formação do próprio solo, influenciando na desintegração do material orgânico, na retenção e
fluxo de água, na aeração do solo, na movimentação de colóides, no metabolismo e
desenvolvimento de microorganismos que habitam o solo, na germinação de sementes e no
crescimento do sistema radicular das plantas (ORTOLANI & PINTO, 1972). O solo se comporta
como um reservatório de grande capacidade térmica, a onda de calor, ao percorrer o solo, tem
sua amplitude progressivamente atenuada em função da profundidade. Além disto, as
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tem peraturas ext remas em determ inada profund idade ocorrem em at raso em relação à
temperatura da superfície (REI CHARDT, 1993) .
Superfícies com diferentes exposições e declividades recebem diferentes totais de
radiação solar, a qual é o fator primário que condiciona os elementos climatológicos e
fisiológicos relacionados a prod utividade (TURCO, 1997). É escassa a literatura que trata do
estudo do perfil da temperatura do solo em superfícies gramadas com diferentes exposições e
declividades. Portanto, deve-se realizar estudos dessa natureza, pois há a necessidade de ser
verificada a condição de plantio da grama esmera lda, para obtenção de melhor qualidade
estética.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida em área experimental do Departamento de Engenharia
Rural da FCAV/UNESP, Campus de Jaboticaba l, SP, situada a 21° 14'05" de latitude Sul,
48°17'09" de longitude Oeste e altitude de 613,68 m, em uma estrutura denominada "Bacia
Hidrográfica Experimental", descrita com detalhes por TURCO (1997). Nessa estrutura foi
rea lizado o ensaio no período de Julho do ano de 2007, na qual foram utilizadas superfícies de
10,5 m 2 , caracterizadas como H (horizontal), 20N (20% de declividade e exposição norte),
40N ( 40% de declividade e exposição norte), 205 (20% de declividade e exposição sul), 405
( 40% de declividade e exposição sul), que simulam terrenos com exposições e declividades
comumente utilizados para o

plantio de grama esmera lda.

Nas superfícies

da

área

experimental foi plantada a grama esmera lda (Zoysia japonica Steud). Para o manejo da
irrigação nas superfícies gramadas teve-se necessidade de saber quando e quanto irrigar, para
manter o solo em boas condições hídricas. Para determinar quando irrigar em cada superfície,
foram instalados, no centro de cada uma das mesmas, três tensiômetros, a uma profundidade
de 10 cm de profundidade, onde se encontra a maior concentração do sistema radicu lar dessa
grama. A quantidade de água aplicada em cada superfície foi função dos va lores da ETo,
obtidos pelo método de Penman-Monteith (ALLEN et ai., 1998). Para a obtenção dos dados
meteorológicos, foi instalada próxima a área experimenta l uma estação meteorológica
automatizada da marca da Davis Instruments e para verificação do efeito da temperatura do
solo no crescimento e desenvolvimento da grama esmeralda, nas superfícies plantadas, foram
instalados no centro de cada superfície quatro sensores em quatro profundidades no solo (5,
10, 20 e 40 cm). Os sensores utilizados foram termopares tipo T, de cobre constantam. Os
dados de temperatura do solo nas superfícies foram registrados por um sistema de aquisição
de dados, composto por um Datalogger CRlOX da marca Campbell Scientific, Inc.

RES U LTADOS E DISCU SSÃO

Analisando-se a temperatura do solo a 5, 10, 20, e 40 cm de profundidade para as
superfícies estudadas (H, 20N, 40N, 205, 405), observa-se (Figura 1 a 3) que a onda de ca lor,
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devido a radiação solar incidente, ao penetrar no solo tem sua amplitude diminuída com a
profundidade e seu valor máximo sofreu um atraso em relação a superfície. Observa-se
também que a temperatura do solo a 40 cm de profundidade é praticamente a mesma para
todas as superfícies estudadas durante as médias das 24 horas. Para as orientações e
decl ividades estudadas foi confirmada a conclusão de Latanze {1973) onde o efeito da
exposição perde expressão na profund idade de 40 cm.
Analisando-se as médias dos dados de temperatura do solo para diferentes
profundidades, para superfícies com diferentes declividades (O, 20%, 40%) e orientações (N,
S), observa-se que a superfície que apresentou as maiores médias de temperatura para as
diferentes profundidades foi a 40 N, seguida das 20N, H, 205, 405 respectivamente . Isto é
devido à inclinação do sol e a trajetória que o sol faz em relação ao eixo (leste-oeste) da bacia
(Norte-Sul).
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Figura 1. Temperatura média do ar a 2 cm acima da superfície do solo, a 5, 10, 20, 40 cm de
profundidade e Média da radiação solar incidente na superfície {H) em Julho de 2007 .
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F igura 2. Temperatura média do ar a 2 cm acima da superfície do solo, a 5, 10, 20, 40 cm de
profundidade e Média da radiação solar incidente nas superfícies (20N) e (205) em Julho de
2007.
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2007.
CONCLUSÃO
1. No período estudado as orientações e declividades do terr eno infl uenciam no perfi l
da t emperatura do solo;
2. As diferenças de temperaturas encontradas nas superfícies de O, 20 e 40% de
declividade

e

orie ntação

Norte

e

Sul,

p rovavelmente

são

suficientes

pa ra

afeta r

o

desenvolvimento e estabelecimento da grama esmeralda.
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Palavras-chave: Zoysia japonica Steud, clorofilômetro, nitrogênio.

GREEN COLO R INTENSITY OF LEAVES M EASURES, D ET E RMINED BY
TWO SPAD METERS IN FIELD PRODU CTION O F ZOYSIAGRASS
FERTILIZED W ITH A JIF ER DOSES
SUMMARY - The indirect determination of chlorophyll can be considered a rapid and practical
method to predict the nutritional status of the plant, particularly in relation to nitrogen. The
portable meter SPAD-502 has been considered, for various crops, an auxiliary tool in helping
indication the use or not of nitrogen, but are scarce works involving other equipments . Thus it
was aimed with the work to evaluate the efficiency of two SPAD meters (SPAD-502 and Field
Scout CM-1000) in determining the intensity of green color of the zoysiagrass leaf. The
experiment was installed and conducted in a grass-producing property, located in the city of
Capela do Alto - SP. The species used was Zoysia japonica Steud. grass known as Esmeralda.
The experimenta l design adopted was randomized blocks with five treatments and four
replications. The treatments were composed of five ajifer doses corresponding to O, 100, 200,
300 and 400 kg ha· 1 N, with complementation of P (80 kg ha·1 of P2 0 5 ) and K (200 kg ha· 1 of
K20 ). The intensity of green color of the leaf (IGC) was determined by portable measuring
Chlorophyll Meter, model SPAD-502 and the equipment Field Scout CM-1000 Chlorophyll Meter,
at 88, 138, 168 and 197 DAC. The two facilities had increased in intensity readings of the
green color of the leaves with increasing ajifer doses, with positive correlation between them.
The equipment Field Scout CM-1000 can be considered more practical for use in the grass
culture.

Keywo rlds: Zoysia japonica Steud, SPAD meter, nitrogen.
INTRODUÇÃO

Na avaliação do estado nutricional das plantas, diversos métodos podem ser
empregados, entretanto, há de se considerar a rapidez e segurança dos mesmos. O uso de
medidas indiretas, para determinar a necessidade de um determinado elemento, como o teor
de clorofila na avaliação do est ado nutricional de N das plantas, tem sido muito estudado nos
últimos anos (FONTES, 2001) .
Segundo Bowman et ai. (2002), o nitrogênio é o elemento mineral requerido em
maiores quantidades pelas gramas e quando mantido em níveis adequados promove o vigor, a
qualidade visua l e a recuperação de injúrias. A medição do teor de clorofila nas folhas é uma
forma prática para medir indiretamente a quantidade de N absorvida pelas plantas.
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Assim como para diversas culturas, a correlação posit iva entre o t eor de N na folha e a
clorofila medida através do clorofilômetro SPAD-502, também foi verificada pa ra a cultura da
grama (ROGRI GUEZ & MACCARTY, 2000), porém não se tem resultados com a utilização de
outros equ ipamentos. Dessa forma objetivou-se com o trabalho avaliar a eficiência de dois
clorofi lômetros (SPAD-502 e Field Scout CM-1000) na determinação da intensidade de
coloração verde da folha da grama esmeralda.

MA TERIA L E MÉTODOS

O experimento foi instalado em área de produção comercial de grama esmeralda,
Zoysia japonica Steud., no mun icípio de Capela do Alto- SP. O solo da área experimental foi

classificado como Latossolo Vermelho Distrófico, de textu ra média, com as seguintes
características: pH (CaCl 2 ) de 4,7; 17 g dm·3 de M.O.; 10 mg dm·3 de P (resina); 45; 0,7; 18 e
8 mmolc dm· 3 de H+ +A1+3, K, Ca e Mg, respect ivamente; saturação por bases de 37%.
O delineamento experimental ut ilizado foi o de blocos casualizados com cinco
tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram compostos por cinco doses de ajifer
que corresponderam a O, 100, 200, 300 e 400 kg ha· 1 N, com complementação de P (80 kg ha·
1

de P2 0 5 ) e K (200 kg ha· 1 de K2 0). O ajifcr apresentou as seguintes características químicas: pH de 3,3;

144; 80; 50,7; 1,70; 6,80; 0,16; 0,60 g L· 1 de M.O., C, N, P2 0 5 , K2 0, Ca, Mg respectivamente.
As parcelas experimentais tinham 7 x 5 metros, e bordadura de 0,5 m em cada extremidade
da parcela.
Trinta dias após o corte do tapete anterior (DAC) foi realizada a calagem aplicando-se
0,90 Mg ha·1 de ca lcário dolomít ico (PRNT de 91%) considerando a camada de 0-10 cm e para
atingir uma saturação por bases de 60%. As doses de ajifer foram aplicadas com o auxílio de
um aplicador costa l de C0 2 , sendo rea lizadas aos 66, 115 e 213 DAC. As doses de K20 na
forma de cloreto de potássio t ambém foram parceladas nestas três épocas. O controle de
plantas daninhas na área experimental foi real izado manualmente.
A intensidade da coloração verde da folha (!CV) foi determinada pelo medidor portáti l
Ch lorophyll Meter, modelo SPAD - 502 e pelo equipamento Fi eld Scout CM - 1000 Chlorophyll
Meter, Ea aos 88, 138, 168 e 197 DAC.
A precisão do aparelho modelo SPAD- 502 é de uma unidade SPAD para valores entre
O e 50 un idades. O equipamento Field Scout CM-1000 tem princípio de funcionamento baseado

na reflectância de luz e, portanto a leitura é real izada através de um feixe de luz, sem que
haja o contato da folha com o aparelho, não havendo assim a necessidade de se destacar a
folha da grama.
Devido ao tamanho reduzido da folha da grama as medidas da !CV com o aparelho
SPAD- 502 foram realizadas em laborat ório. Para ta l as folhas foram coletadas nas parcelas,
colocadas em sacos plásticos e armazenadas em seguida em uma ca ixa de isopor com gelo
para diminuir a respiração . Foram realizadas 30 med idas por parcela tomando-se o cuidado
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para evitar folhas secas, com m anchas ou danificadas. Com o equipamento Field Scout CM1000 foram rea lizadas cinco leituras em cada parcela, obtidas paralelamente à superfície do
gramado, em mesma altura (1,0 m).
Os resu ltados foram submetidos à aná lise estatística util izando o software "SISVAR"
versão 4.2.

RESU LTADOS E DISC USSÃO

A intensidade de coloração verde da grama ( I CV) medida pelo clorofilômetro SPAD502 foi influenciada pelas doses de N - aj ifer nas quatro épocas avaliadas (Figura lA). Nas três
primeiras aval iações a ICV foi ajustada linea rmente às doses de N. Até este momento havia
sido aplicadas duas das três parcelas do resíduo .
Os valores de ICV variaram linearmente de 36,5 a 39,2 unidades SPAD, de acordo
com o aumento da dose de N, até aos 90 DAC, de O a 133,33 kg ha· 1 , respectivamente.
Carrow et ai. (2001) relatam que quando a dose de N é aumentada a partir da condição de
deficiência de N há um incremento no conteúdo de clorofila, proporcionando resposta linear
quanto à cor verde da grama.
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F ig ura 1. Intensidade de Cor Verde da folha (ICV) da grama esmeralda aos 90, 138, 168 e

197 DAC, obtida com a utilização do aparelho SPAD-502 (A) e Field Scout CM-1000 (B) em
função de doses de N (ajifer).
Aos 138 e 168 DAC os valores de !CV variaram de 29,0 a 33,0 e de 28,0 a 31,2
unidades SPAD, respectivamente com o aumento das doses de O a 266,66 kg ha· 1 . Aos 197
DAC o efeito foi quadrático com o máximo valor (37,7 unidades SPAD) obtido com a dose de
300 kg ha·1 de N. Godoy & Vil las Bôas (2004) consideram que valores acima de 37 unidades
SPAD podem ser considerados adequados para antecipar a cobertura do solo pela grama

Zoysia japonica. Segundo Christians (1998), a cor verde das folhas não é importante no
sistema de produção de grama, a não ser a alguns dias antes da colheita para a
comercialização . No entanto, a manutenção da cor verde mais intensa significa maiores
concentrações de clorofi la, que pode favorecer ma ior taxa fotossintética e, conseqüentemente,
maior produção de carboidratos e enraizamento mais rápido dos tapetes após o transplante
(GODOY, 2005).
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verifica-se na Figura 1B que a I CV obtida pelo equipamento Field Scout CM-1000
ajustou-se linearmente às doses de N aos 138, 168 e 197 DAC, não tendo sido verificado
efeito significativo na primeira avaliação realizada.
Comparando-se os dois clorofi lômetros uti lizados para a med ição da ICV, verifica-se
que houve correlação significativa entre as medidas dos mesmos, com coeficientes (r

2
)

de 0,59,

0,68, 0,74 e 0,74 (Figura 2).
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Figura 2. Correlação de medidas da Intensidade de Coloração Verde da folha da grama

esmeralda obtidas com a utilização de dois clorofilômetros, SPAD-502 (índice SPAD) e Field
Scout CM-1000 (índice clorofila).
Os valores baixos de

r2

podem ser justificados pelo fato de que o aparelho Field Scout

CM-1000, fa z a leitura em uma determinada área que pode apresentar tanto folhas verdes
como secas e até parte do solo, principalmente aos 90 DAC quando a taxa de cobertura do
solo pela grama era baixa, justificando r 2 menor nesta época (0,59) . São verificados aumentos
dos valores de r2 com o passar do tempo, possivelmente pelo maior desenvolvimento da planta,
sendo dessa forma menor a parte de solo que poderia ter sido considerada no momento da
leitura.

Já para a leitura feita com o SPAD-502 são escolhidas as me lhores folhas para que se
possa fazer a leitura. Segundo Godoy (2005) os problemas da utilização do clorofilômetro
(SPAD-502) estão na dificuldade da medida, devido às folhas dessa grama serem muito finas,
curtas e que enrolam rapidamente após serem destacadas da planta, para uma área de leitura
muito pequena do aparelho.
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C ONC LU SÃO

1. Os dois clorofilômetros apresentaram aumento nas leituras de intensidade de

coloração verde das folhas com o aumento das doses de N - aj ifer;
2. Houve correlação positiva entre as leituras dos clorofilômetros;
3 . O equipamento Field Scout CM-1000 é mais prático para uti lização na cultura da
grama.
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LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DE PLANTAS DANINHAS EM
GRAMA ESMERALDA DE JARDINS RESIDENCIAIS
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SURVEY FLORISTIC OF WEEDS IN ZOYSIAGRASS OF RES IDENCIAL
GARDENS
ABSTRACT - Weeds cause loss of t urfgrass aesthetic qua lity. With the objective of evaluating

the prevalent infestation in emerald grass (Zoysia japonica Steud .) of residential gardens,
three phytosociological studies were accomplished in March, July and October, 2007 at
Ourinhos Municipal District/SP. The replications were represented by three sample points of
200 residences in every month, randomized defined with the aid of drained squares with
interns area of 0,25 m 2 . Weeds present in the gardens were identified and separate for species
and families, and phytosociological parameters were calculated. ln the studies were identified
34, 27 and 21 weed species, distributed in 10, 13 and 10 fami lies, respectively, in March, July
and October, 2007. In the studies, the largest number of species was characterized for
Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae and Cyperaceae/ Amaranthaceae fami lies. Cyperaceae and
Oxalidaceae gender stood out as the most important (índex of value of importance = IVI) in
the gardens with emerald grass during 2007 year, being the major densities found for the
species : Cyperus rotundus > Oxalis corniculata > C. flavus in March/2007; O. corniculata > C.
rotundus > O. latifolia in July/2007 and C. rotundus > O. corniculata > C. brevifolius in
Ocotober/2007 .
Keywords: Zoysia japonica, weed, grass, phytosociology.
INTRODUÇÃO

A espécie de grama Zoysia japonica, também conhecida como esmeralda é originária
da Ásia, principalmente do Japão, onde teve a sua primeira referência escrita à gramados . Nos
EUA foi introduzida em 1895, e no Brasil no início da década de 80, tendo ampla adaptação de
norte a sul do país. Devido a sua resistência ao pisoteio, durante muitos anos formou os
gramados de futebol do Brasil, como Maracanã, Morumbi, Mineirão e outros (GURGEL, 2003) .
As áreas ajardinadas de residências de classe média a alta, condomínios prediais, comércio e
serviços normalmente uti lizam a grama esmera lda como a principal opção para áreas
ensolaradas, sendo consagrada no mercado com aproximadamente 90% do total das gramas
comercializadas (ARIGONI, 2004; HENRIQUES, 2006) .
No caso de áreas residenciais, os volumes de grama em sua maioria são pequenos e
comprados em viveiros ou floriculturas que fazem desde a comercialização ao plantio do
produto . Nesse sentido, Maciel et ai. (2008a) menciona a ausência na literatura de
informações sobre a freqüência da comunidade infestante prevalente nos gramados das
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diferentes regiões do Brasil, assim como a escassez de informações técnicas para sua
implantação e manutenção.
A infestação por plantas daninhas acarreta perda de qualidade estética quando o
gramado tem finalidade ornamental, podendo até dizimá-los completamente (MODESTO
JÚNIOR & MASCARENHAS, 2001; FREITAS et ai., 2003). Para Demattê (1988), na implantação
é importante verificar se as placas de grama não estão contaminadas, principalmente por trevo
e tiririca.
Desta forma, o trabal ho teve como objetivo identificar e quantificar a infestação de
plantas daninhas em diferentes épocas em grama esmera lda de jardins residenciais.

MATERIAL E MÉTODOS

O levantamento fitossociológico da comunidade infestante foi realizado através de
amostragem com identificação e quantificação das plantas daninhas em jardins residenciais
com grama esmeralda (Z. japonica Steud.) do Município de Ourinhos/SP, durante os meses de
março, ju lho e outubro de 2007. As repetições foram representadas por três pontos amostrais
em 200 residências para cada mês, desenvolvidas com auxílio de quadrados vazados com área
interna de 0,25 m 2 , totalizando área final amostrada de 150 m 2 , de forma semelhante às
metodologias descritas por Brighenti et ai. (2003) e Maciel et ai. (2008a).
Em função dos dados foram determinados os parâmetros fitossociológico: número de
indivíduos por espécie; número de parcelas em que a espécie estava presente; freqüência
(índice da ocorrência das espécies em cada quadrado); densidade (índice da quantidade de
indivíduos de uma mesma espécie em cada quadrado); abundância relativa (concentração das
espécies nos diferentes pontos da área total - 200,0 m 2 ); índice de va lor de importância (!VI),
conforme trabalhos desenvolvidos por Lara et ai. (2003), Brighenti et ai. (2003) e Maciel et ai.
(2008a).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O levantamento florístico das plantas daninhas em jardins residenciais com grama
esmeralda totalizou 12141, 15350 e 14211 plantas, respectivamente, localizadas em 200
pontos amostrais nos meses de março, julho e outubro de 2007. De forma geral, nos três
levantamentos foram identificadas 34, 27 e 21 espécies de plantas daninhas, distribuídas em
10, 13 e 10 famílias, respectivamente, nos meses de março, julho e outubro.
Em ordem decrescente, as cinco espécies que registraram as maiores freqüências
relativas no mês de março de 2007 foram: Cyperus rotundus (Cyperaceae), Cenchrus ciliaris
(Poaceae), Emitia sonchifolia (Asteraceae), Cyperus flavus (Cyperaceae) e Chamaesyce hyrta
(Euphorbiaceae), respectivamente, representadas por níveis de 28,3%, 10,5%, 8, 1%, 7,8% e
6,7%. Entre as mesmas, em relação à densidade destacaram-se as espécies
2

flavus (58,0 e 9,5 plantas m "

),

e.

rotundus e

e.

pertencentes à família Cyperaceae (Tabela 1). No mês de ju lho
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de 2007, as cinco espécies que reg istraram as ma iores freqüências relativas foram: Cyperus
rotundus (Cyperaceae), Oxalis corniculata (Oxa lidaceae), Cype rus flavus (Cyperaceae), Emilia
sonchifolia (Asteraceae) e Cenchrus ciliaris ( Poaceae), respectivamente, representadas por

níveis de 30,3%, 16,0%, 7,9%, 7,2% e 6,6% . Nesse período destacaram-se com as maiores
densidades as espécies O. corniculata e

e. rotundus

(37,9 e 26,4 plantas m-2 ), pertencentes às

famílias Oxalidaceae e Cyperaceae (Tabela 2) . No mês de outubro de 2007, as cinco espécies
que reg istraram as maiores freqüências relativas foram: Cyperus rotundus (Cyperaceae),
Oxalis corniculata (Oxalidaceae), Cenchrus cili aris (Poaceae), Emilia sonchifolia (Asteraceae) e
Richardia brasiliensis (Rubiaceae), e respect ivamente, representadas por níveis de 38,0%,

10,1%, 9,9%, 7,0% e 6, 1%. De forma semel hante ao mês de j ul ho, em relação à densidade
destacaram- se as espécies

e.

rotundus

e O. corniculata (34,9 e 33,6 plantas m -2 ),

pertencentes às famílias Cyperaceae e Oxalidaceae (Tabela 2).

T abel a 1. Espécies encontradas em grama esmeralda de jard ins residenciais de Ourinhos/SP
no mês de março de 2007 .
Espécie
Cyperus rotundus
Oxalis corniculata
Cyperus flavus
Cenchrus ciliaris
Cyperus brevifotius
Oxalis latifo/ia
Emitia sonchifotia
Desmodium adscendens
Chamaesyce hyrta
Chamaesyce próstata
Cyperus difformis
Richardia brasiliensis
Dichondra microcalyx
Tridax procumbens
Meli/otus alba
Paspalum notatum
Gomphrena cetosioides
Eleusine indica
Brachiaria decumbens
Digitaria horizontalis
Cynodon dactylon
Phyllanthus tenellus
Bidens pilosa
Amaranthus deflexus
Chamaesyce hyssopifolia
Bidens subalternans
Paspalum maritimum
Brachiaria plantaginea
Talinum paniculatum
Cenchrus echinatus
Altemanthera tenella
Galinsoga porviflora
Gnaphalium pensylvanicum
Ricinus communis

F amília
N º indiv.
Cyperaceae
7048
1296
Oxalidaceae
1157
Cyperaceae
439
Poaceae
350
Cyperaceae
439
Oxalidaceae
200
Asteraceae
254
Papilionoideae
185
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
152
22
Cyperaceae
148
Rubiaceae
49
Convolvulaceae
95
Asteraceae
25
Papilionoideae
49
Poaceae
30
Amaranthaceae
44
Poaceae
38
Poaceae
7
Poaceae
12
Poaceae
20
Euphorbiaceae
9
Asteraceae
17
Ama ranthaceae
16
Euphorbiaceae
9
Asteraceae
3
Poaceae
3
Poaceae
5
Portulacaceae
5
Poaceae
7
Amaranthaceae
6
Asteraceae
1
Asteraceae
1
Euphorbiaceae

Frr

D er

Abr

/VI

28,26
6,59
7,86
10,52
1,52
4,06
8,11
2,03
6, 72
6,21
0, 13
3,80
0,51
3,04
0,25
0,76
0,51
1,65
1,77
0,13
0,25
0,51
0,25
1,01
1,01
0,51
0,13
0,13
0,25
0,25
0,51
0,51
0,13
0,13
100

58,05
10,67
9,53
3,62
2,88
3,62
1,65
2,09
1,52
1,25
0,18
1,22
0,40
0,78
0,21
0,40
0,25
0,36
0,31
0,06
0,10
0,16
0,07
0,14
0, 13
0,07
0,02
0,02
0,04
0,04
0,06
0,05
0,01
0,01
100

11,64
9,18
6,87
1,95
10,74
5,05
1,15
5,85
1,29
1,14
8,10
1,82
4,51
1,46
4,60
3,01
2,76
1, 25
1,00
2,58
2,21
1,84
1,66
0,78
0, 74
0,83
1,11
1,11
0,92
0,92
0,64
0,55
0,37
0,37
100

97,96
26,45
24,26
16,08
15,15
12,72
10,91
9,97
9,53
8,60
8,41
6,84
5,42
5,28
5,06
4,17
3,52
3,26
3,09
2,76
2,56
2,51
1,99
1,94
1,88
1,41
1,26
1,26
1,22
1,22
1,21
1,11
0,50
0,50
30 0

12141
Nº d e indiv. = Nº total por espécie; Frr= Freqüência; D er=Densidade; Abr= Abundância
Relativa; IVl=Índice de Valor de Importância.
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T abe la 2. Es~écies encontradas em grama esmera lda de jardins residenciais de OurinhosLSP nos meses de julho e outubro de 2007.
·- ·-·-·-·-·-· Julho _de 2007 ·----- -- ·- ·- ·

Espécie

Familia

indiv.

Frr

Der

Abr

IV/

Oxalis corniculata
Cyperus rotundus
Oxalis latifolia
Cyperus flavus
Cyperus brevifolius
Cenchrus cíliaris

Oxalidaceae
Cyperaceae
Oxalidaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Poaceae

5823
4048
2519
731
298
405

16,05
30,34
3,68
7,95
1,47
6,63

37,93
26,37
16,41
4,76
1,94
2,64

15,40
5,67
29,05
3,90
8,59
2,60

69,39
62,38
49,15
16,62
12,01
11,86

Emilía sonchifolia
Ríchardia brasiliensis
D esmodium adscendens
Chamaesyce prostata
Bidens pilosa
Tridax procumbens

Asteraceae
Rubiaceae
Papilionoideae
Euphorbiaceae
Asteraceae
Asteraceae

124
271
252
209
137
119

7,22
3,68
2,80
3,83
2,06
3,53

0,81
1,77
1,64
1,36
0,89
0, 78

0,73
3,13
3,82
2,32
2,82
1,43

Chamaesyce hyrta

Euphorbiaceae

129

2,65

0,84

Paspa/um notatum

Poaceae

71

0,74

Phyllanthus tenellus

Euphorbiaceae

81

Brachiaria decumbens
Commelína benghalensis
Chamaecrísta
rotundífolia
Paspalum maritimum
Gomphrena celosioides
Talinum paniculatum
Amaranthus deflexus
Amaranthus liybridus
var. patulus
Cosmos bipinnatus
Sida rhombífolía
Portulaca oleracea
Mimosa invisa

Poaceae
Commelinaceae
Caesalpinoidae
Poaceae
Amaranthaceae
Portulacaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Asteraceae
Malvaceae
Portulacaceae
Mimosoideae

()

""::i:..

··-------·-· - ºutubro de 2007 ______ __ ____

--

Espécie

Família

i ndiv.

Frr

Der

Abr

IV/

i:5

Cyperaceae
Oxalídaceae
Cyperaceae
Oxalidaceae
Poaceae
Cyperaceae

4961
4775
1318
742
465
436

38,07
10,14
2,50
2,81
9,98
5,46

34,91
33,60
9,27
5,22
3,27
3,07

5,99
21,65
24,27
12,15
2,14
3,67

78,97
65,39
36,04
20,18
15,40
12,20

Ç)

8,75
8,57
8,26
7,51
5,78
5,74

Cyperuns rotundus
Oxalis corniculata
Cyperus brevifolius
Oxalis latifolia
Cenchrus ciliaris
Cyperus flavus
Desmodium
adscendens
Chamaesyce prostata
Richardía brasiliensis
Chamaesyce hyrta
Emília sonchífolia
Trídax procumbens

353
324
257
222
81
127

3,28
4,06
6,08
2,96
7,02
3,74

2,48
2,28
1,81
1,56
0,57
0,89

4,95
3,67
1,94
3,44
0,53
1,56

10,71
10,01
9,83
7,97
8,12
6,20

2,07

5,56

Commelina erecta

20

0,31

0,14

2,95

3,40

0,46

4,09

5,29

Gomphrena celosíoídes

38

0,78

0,27

2,24

3,29

1,33

0,53

2,60

4,45

32

0,62

0,23

2,36

3,21

55
8

2,36
0,15

0,36
0,05

0,99
2,31

3,71
2,51

Amaranthus deflexus
Gnaphalíum
pensylvanicum
Phyllanthus tenellus

Papilionoideae
Euphorbiaceae
Rubiaceae
Euphorbiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Commelinacea
e
Amaranthacea
e
Amaranthacea
e
Asteraceae
Euphorbiaceae

10
39

0,16
0,94

0,07
0,27

2,95
1,92

3,17
3,13

22

0,59
0,29
0,29
0,15
0,59

0,14
0,07
0,05
0,03
0,06

1,59
1,59
1,01
1,15
0,65

2,32
1,95
1,35
1,33
1,30

Poaceae
Asteraceae
Portulacaceae
Poaceae

6
3
1
1

0,47
0,31
0,16
0,16

0,04
0,02
0,01
0,01

0,59
0,44
0,29
0,29

1,10
0,78
0,46
0,46

0,44
0,59
0,29
0,15
0,15

0,03
0,03
0,03
0,01
O 01

0,48
0,29
0,58
0,58
O 58

0,95
0,90
0,90
0,74
O 74
300

100

300

Nº

11

7
4
9
5
4
4
2
2
1535

Paspalum marítimum
Conyza bonaníensís
Talínum paniculatum
Digitaria horizontalis

Nº

1421
100
100
100
1
100
100
Nº de indiv. = Nº total por espécie; Frr=Freqüência; Der=Densidade; Abr=Abundância Relativa; I V l =Indice de Valor de Importância.
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De forma geral, caracterizaram- se nos levantamentos os maiores números de
espécies de plantas daninhas das famílias Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae e
Cyperaceae/Amaranthaceae, sendo os gêneros Cyperaceae e Oxalidaceae os identificados
como mais importantes nos jardins residenciais de grama esmeralda do município de
Ourinhos/SP, durante o ano de 2007.

CONCLUSÃO
1. No levantamento florístico das plantas daninhas em jardins residenciais com
grama esmeralda do município de Ourinhos/SP foi identificado as espécies Cyperus
rotundus e Oxalis corniculata como as mais importantes nos meses de março, julho e

outubro de 2007 .
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ESTIMATIVE AND COST OF ELECTRIC ENERGY ON CULTIVATION OF
ZOYSIAGRASS (Zoysia japonica STEUD,J, UNDER TWO IRRIGATION
HANDLINGS, IN THE FALL - WINTER
S UMMARY . This work had as aim to analyze the consumption and cost of electric
energy on cu ltivation of zoysiagrass (Zoysia japonica Steud.) irrigated by aspersion
canyon, submitted to two irrigation hand lings: Tl - irrigated when the tensionmeter
reading is equal - 0,5 atmospheres and T2 - irrigated by grass growers methodology.
The research was carried on Green Park Farm, in the city of Pitangueiras, SP. To
determine when irrigate, were installed, in the center of each replication, three
tensionmeters, 10 cm of depth, where the most part of the rooting system is found. It
was estimate the electric energy consumption of a motor 175 CV, mark WEG , coupled to
a centrifugai bomb mark Mark Peerless model XHE-5A, for zoysiagrass production. It was
studied the electric energy cost for two ta riff groups, Group A and B. The kW .h prices of
the tariff systems of electric energy were obta ined through to CPFL (São Paulo Company
of Force and Light). The treatment made by tensionmetry showed greater water and
electric energy consumption, related to treatment T2, where the handling was made by
the grass grower. For the treatment Tl, the Tariff System Group A (with special discount
for irrigation in the nocturnal period) was what presented electric energy smaller cost and
the treatment T2, the Tariff System Group B (with special discount for irrigation in the
nocturnal period) was what presented electric energy smaller cost.
Keywords: Cultivation, energy, aspersion canyon, ornamental grass.

INTRODUÇÃO

A agricultura irrigada exige elevado investimento em obras e aqu isição de
equipamentos, transporte, controle e distribu ição de água; além de gastos com energia e
mão-de-obra para operação do sistema, que representam importantes custos adicionais,
os quais devem ser pagos pelo incremento de produtividade proporcionado pelo
fornecimento de água às plantas (CLARK et ai. , 1993).
Os custos das tarifas de energia elétrica e dos combustíveis vêm despertando
preocupações nos produtores irrigantes, pois passou ter grande peso no custo de
produção (FRIZZONE et ai., 1994). Não se deve fazer irrigação apenas pelo fato de se
dizer que está fazendo agricu ltura irrigada, mas sim com o objetivo de aumentar o lucro,
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a produção, quer em quantidade, ou em qualidade por unidade de área cultivada ou por
unidade de custo de mão-de-obra ou de energia consumida (BERNARDO, 1995). De
acordo com Carvalho (1992), a escolha do motor para o a~ionamento da bomba depende
de vários fatores, como : potência necessária, disponibilidade e custo da energ ia, grau de
mobilidade desejado ao conjunto motobomba, investimento inicia l, entre outros.
A grama esmeralda, originária do Japão, também conhecida como zóisia silvestre,
grama zóisia ou apenas zóisia, é uma gramínea herbácea rizomatosa, reptante, perene e
muito ramificada. A altura varia de 10-15 cm, sendo suas folhas estreitas e pequenas,
dispostas em hastes curtas e densas, formando um perfeito tapete quando ceifada com
freqüência (LORENZI & SOUZA, 2001) . Uma das vantagens do uso da grama esmeralda

é

a formação de um belo tapete, pelo entrelaçamento dos estolões, penetrantes e que
enraízam facilmente, com as folhas. Apresenta grande beleza e folhas macias e
resistentes ao pisoteio, sendo a mais versátil das gramas, podendo ser usada em jardins
residenciais, casas de campo e praia, áreas industriais, além de ser opção para campos
de futebol e de outros esportes, playgrounds, e contenção de taludes (ARRUDA &
HENRIQUES, 1995). Objetivo deste trabalho foi analisar o consumo e custo de energia
elétrica e o consumo de água, r.o outono - inverno, no cultivo da grama esmeralda
(Zoysia japonica Steud.) irrigada por canhão aspersor.

MATERIA IS E MÉTOD OS

O experimento foi conduzido na Fazenda Green Park, no outono - inverno de
2007, localizada na cidade de Pitangueiras, SP, à latitude 21 °00'34" Sul, longitude
48º13'18" Oeste e altitude de 512 metros. O experimento constou de dois tratamentos
que foram designados como: Tl - irrigado quando a leitura do tensiômetro foi igual -0,5
atmosferas e T2 - irrigado segundo o critério do gramicultor. A aplicação de água em T2
foi realizada duas vezes por semana, com duração de vinte minutos, baseada em
experiências práticas do gramicultor. Para o manejo da irrigação na área gramada há
necessidade de saber quando e quanto irrigar. Para determinar quando irrigar no
tratamento Tl foram instalados no centro de cada repetição três tensiômetros localizados
a uma profundidade de 10 cm, onde se encontravam a maior parte do sistema radicular
da grama. A irrigação foi aplicada quando o potencial de água no solo atingiu va lores da
ordem de -0,5 a -0,6 atm, uma vez que, segundo Reichardt ( 1990) nesta tensão quase
toda água disponível já foi perdida e, dentro de um a dois dias, o potencia l passa
bruscamente para -10 a -15 atm, afetando a produtividade da cultura. A quantidade de
água aplicada no tratamento Tl foi função dos valores da ETo, obtidos pelo método de
Penman-Monteith (ALLEN et ai., 1998). Para a obtenção dos dados meteorológicos, foi
instalada na área experimental, uma estação meteorológica automatizada da marca
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Davis Instruments. A estação possui um sistema de aquisição de dados, onde todos os
sensores são conectados por meio de cabos. A estação foi insta lada na área experimental
no mês de agosto de 2006 . Os dados meteorológicos foram obtidos em um período de
doze meses. A estação tem um Sistema de Aquisição de Dados Vantage Pro Plus Wireless,
onde: a medida da radiação solar global foi realizada por um sensor de radiação solar
modelo 6450; a temperatura e a umidade relativa do ar foram medidas com um sensor
externo modelo 7859; a velocidade do vento foi obtida por meio de um anemômetro
modelo 7911 e a precipitação pluviométrica por um pluviômetro modelo 7852 : Rain
Collector, 0.01". Foi estimado o consumo de energia elétrica de um motor de indução
trifásico 175 CV, marca WEG, acoplado a uma bomba centrífuga marca Mark Peerless
modelo XHE-SA, gasto na irrigação para a produção da grama esmeralda. Água foi
recalcada do córrego Pitangueiras. Para determinar os dispêndios com energia elétrica foi
obtido o valor da tarifa junto à Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), e refere-se a
resolução No. 445/ANEEL DOU de 03/04/2007, de maneira a estudar o custo da mesma
para dois grupos tarifários, Grupo A e Grupo B. Para o Grupo A será determinado os
dispêndios com a energia para tarifas Estrutura Binômia Convencional e Horn- Sazonal
(verde e/ou azul) para o período seco fora de ponta, além, da tarifa especial para
irrigantes no período noturno (Portaria DNAEE 105 de 03/04/92, Resolução ANEEL 277 de
19/07/00, e Resolução ANEEL 540 de 01/10/02).

RESULTADOS E DISCU SSÕES

A quantidade mensa l de água aplicada em milímetros e o consumo de energia
elétrica para irrigar os tratamentos, Tl e T2, no outono - inverno são ilustrados nas
Figuras 1 e 2 respectivamente. O consumo de água e energia elétrica foram maiores no
tratamento Tl, cujo método adotado foi a tensiometria, em relação ao tratamento T2,
baseado em experiências práticas do gramicu ltor, porém durante todo o período foi
possível observar menor desenvolvimento e vigor no tratamento T2, fato ocasionado
devido a um estresse pela falta da água .

Assim, o trabalho de Pinheiro (2002)

corroboram os dados obtidos no tratamento T2 de que deficiência hídrica desfavorável no
período de inverno pode ser considerada fator limitante, do ponto de vista climático, para
o desenvolvimento de gramíneas. O custo de energia elétrica, nos diferentes grupos
tarifários, para irrigar um hectare no outono - inverno são ilustrados na tabela 1. Para o
tratamento Tl o Sistema Tarifário Grupo A - tarifa Horo - Sazonal verde e/ou azul (com
desconto especial para irrigantes no período noturno), foi a opção mais adequada, já
para o tratamento T2 a opção mais adequada foi o Sistema Tarifário Grupo B
desconto especial para irrigantes no período noturno).
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CONCLU SÃO

l. Como em gramíneas ornamentais o que se busca é a qua lidade estética como
diferencial para o mercado, em períodos mais secos, como é o caso do outono - inverno,
é aconselhável um maior investimento em água e energia como exempl ificado no
tratamento Tl;
2. Para o tratamento Tl, baseado no método de tensiometria e na equação de
Penman-Monteith, o Sistema Tarifário Grupo A - Tarifa Horo - Sazonal verde e/ou azul
(com desconto especial pa ra irrigantes no período noturno) foi o que apresentou menor
custo de energia elétrica;
3. Para o t ratamento T2, o Sistema Tarifário Grupo B (com desconto especial
para irrigantes no período noturno) foi o que apresentou menor custo de energia elétrica .
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EFFECT OF TIME OF HARVEST ON SEEDS GERMINATION OF
ZOYSIAGRASS (Zoysia japonica Steud.)
S UMMARY - This research was developed from October/2003 to april/2004 in the

Laborato ries of Seeds of the Universidade Estadual Paulista - UNESP, Campus de
Jaboticabal, SP. The seeds were gotten by manual harvest in the unit of production of
Itograss Agrícola Alta Mogiana Ltda . located in Sales Oliveira, SP. The objective was to
study the time of harvest of seeds in the field. The best period for the harvest of the
seeds of Zoysia japonica is between 15th and 22th days after the appearance of the
inflorescence in the production field.
Keywords: Sexual propagation.
INTRODUÇÃO

A Zoysia japonica Steud., conhecida como grama esmeralda, apresenta altas
taxas de crescimento e, por sua versatilidade, adapta-se bem em gramados esportivos e
residenciais (PYCRAFT, 1980).
A maioria dos gramados é formada por mudas a partir da propagação vegetativa .
Segundo Patton & Reicher (2004 ), aumentou o uso de sementes de Cynodon dactylon e
Z. japoníca, porém, nesta época ainda era uma prática nova e pouco se conhecia sobre o
estabelecimento e manutenção. Passados 4 anos, a situação ainda é semelhante.
Ao contrário das gramíneas forrageiras, há poucas informações no Brasil sobre a
época de colheita, viabi lidade e armazenamento das sementes de gramíneas ornamentais.
Dentre as poucas referências, há o traba lho realizado por Demattê ( 1983) que,
estudando a produção de sementes de grama batata is (Paspalum notatum) verificou que
a nutri ção minera l influencia a produção de sementes.
De modo geral, as sementes devem ser colhidas quando atingem a maturidade
fisiológica. Porém, Maschietto (1981) comentou que, especialmente em sementes de
gramíneas, a colheita é dificultada devido à desuniformidade no florescimento e na
maturação e também, devido à degrana natural.
Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo estudar o efeito da
época de colheita de sementes de grama-esmeralda (Z. japonica) no campo .
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MATE R IA L E M ÉTO DOS

O trabalho foi desenvolvido na unidade de produção da Itograss Agrícola Alta
Mogiana Ltda, município de Sales de Oliveira, SP e no Laboratório de Sementes de
Plantas Hortícolas do Departamento de Produção Vegetal da Faculdade de Ciências
Agrárias e Veterinárias (FCAV), Un iversidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de
Jaboticabal, SP.
As sementes foram colhidas no período de 08 de setembro a 14 de outubro de
2003 e os testes realizados no período de 27 de março a 30 de abril de 2004.
Em um talhão irrigado onde os tapetes de grama haviam sido recolhidos em
março de 2003 e cuja última poda de manutenção (rea lizada com aproximadamente Sem
de altura) foi realizada em junho do mesmo ano, foi escolhida aleatoriamente uma área
para a coleta das sementes, com as seguintes dimensões: 24m x 25m e foi subdividida
em 60 parcelas de 10m 2 (2m x 5m), que foram numeradas aleatoriamente de 1 a 15,
com 4 repetições, representando os possíveis tratamentos ou dias de colheita.
O critério para estabelecer a época de coleta foi o utilizado por Toledo et ai.
(1981) e Demattê (1983) para sementes de grama batatais (Paspalum notatum), ou seja,
quando havia mais de 5 espigas (inflorescências) por metro quadrado. As sementes
foram colhidas a cada 3 ou 4 dias após o início da emissão das espigas e encerrado a
coleta quando não foram mais encontradas sementes devido à degrana natural. Este
período durou 36 dias, resultando em 11 coletas, que se in iciaram no dia 08 de setembro
de 2003 (surgimento das espigas) e, sequencialmente, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29, 32 e
36 dias após o surgimento das espigas.
O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casua lizado com 11
tratamentos e quatro repetições de 100 sementes.
A colheita foi rea lizada manualmente, assim como a retirada das sementes da
espiga. Após esta etapa, as amostras foram homogeneizadas por data de colheita e
armazenadas em condições de ambiente no Laboratório até real ização dos testes.
O teste de germinação foi realizado utilizando o papel de filtro (sobre papel)
como substrato e a temperatura utilizada foi a alternada de 20-35ºC.
Anotou-se, diariamente, o número de sementes germinadas durante 35 dias,
considerando como critério de germinação, o aparecimento de estruturas essenciais e o
perfeito estádio de desenvolvimento.
Determinou-se a porcentagem de germinação, ca lculada pela fórmula proposta
nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 1992) e o Índice de Velocidade de
germinação (IVG) calculado utilizando-se a fórmula proposta por Maguire (1962).
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Os dados foram

submetidos à

análise de variância,

sendo que, os de

porcentagem de germinação foram previamente transformados em arcsen vx/100, e
analisados estatisticamente . Foi realizado o desdobramento dos graus de liberdade a fim
de verificar o comportamento das variáveis em função da época de colheita de sementes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se na Tabela 1 que houve ajuste de regressão quadrática tanto para
porcentagem de germinação quanto para Índice de Velocidade de germinação (IVG).

Tabela 1. Regressão polinomial para porcentagem de germ inação e Índice de
Velocidade de Germinação (IVG) de sementes de Zoysia }apanica, colhidas em 11 épocas

com intervalos de 3 a 4 dias.
Causa da variação

GL

Germinação(%)

IVG

Tratamento

10

658.2145--

4,2972--

Resíduo

33

7,7320

0,0868

12,61

25,51

37,1854.

0,3033NS

5580,52 09--

29,7345--

12,2757NS

0 ,4027NS

CV(%)
Regressão linear
Regressão
quadrática
Regressão cúbica

Nas Figuras 1 e 2 pode-se observar que as maiores porcentagens de germinação
e a germinação mais rápida ocorreram aos 15, 18 e 22 dias após o aparecimento das
espigas no campo de produção.
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Figura 1. Curva de regressão entre a porcentagem de germinação (%G - dados
transformados em arcsen vx/100) e as datas de colheita de sementes (O, 4, 8, 11, 15,
18, 22, 25, 29, 32 e 36 dias após o surgimento das espigas) .
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Figura 2. Curva de regressão entre o Índice de Velocidade de Germinação (IVG) e as
datas de colheita de sementes (O, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29, 32 e 36 dias após o
surgimento das espigas).

Já Favoretto & Toledo (1975), para a gramínea forrageira Panicum maximum cv.
Guiné, verificaram que a época mais propícia para a colheita de sementes foi entre 28 a
35 dias após a emergência inicial das panículas . Para a também gramínea forrageira
Brachiaria decumbens, Conde & Garcia (1988) verificaram que a melhor época de

colheita de sementes foi 32 e 38 dias após o início do aparecimento das inflorescências.

CONCLUSÃO
1. O melhor período para a colheita das sementes de Zoysia japonica foi aos 15,

18 e 22 dias após o surgimento das espigas no campo de produção.
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SELECTIVITY OF ZOYSIAGRASS AND BERMUDAGRASS BY
PRE- EMERGENCY HERBICIDES APPLICATION
ABSTRACT - Herbicides use in turfgrass is a technique that requests precaution, since

the selectivity of these kind of products is related t o the correct use of dosages. The work
had as objective the evaluation of zoysia and bermudagrass selectivity when submitted to
the application of pre-emergency herbicides, before planting the seedlings. The
experiment was carried out in plastic greenhouse conditions belonging to Escola Superior
de Agronomia de Paraguaçu Paulista/SP (FUNGE/ESAPP), in randomized entirely scheme
with 21 treatments and 4 replications, represented by the application in pre-emergency
direct to the soil of the following herbicides: 2,4-D (2680 g a.e. ha.1 ), 2,4-D+picloran
(960+256 g a.e. ha- 1 ), alachlor (3360 g a.i. ha.1 ), ametryn (2500 g a.i. ha· 1 ),
amicarbazone (700 g a.i. ha. 1 ), atrazine (2500 g a.i. ha. 1 ), bromacil+diuron (1200+1200
g a.i. ha·1 ), diclosulam (29,4 g a.i. ha·1 ), diuron (2500 g a.i. ha. 1 ), flazasulfuron (100 g
a.i. ha- 1 ), flumetsulam (120 g a.i. ha. 1 ), flumioxazin (50 g a.i. ha. 1 ), imazaquin (180 g a.i.
ha.1 ), metribuzin (480 g a.i. ha- 1 ), metsulfuron-methyl (1,5 g a.i. ha. 1 ), oxadiazon (1125
g a.i. ha. 1 ), oxyfluorfen (1200 g a.i. ha-1 ), sulfentrazone (600 g a.i. ha. 1 ), 5-metolachlor
(2400 g a.i. ha. 1 ), trifluralin (675 g a.i. ha. 1 ) and contrai. ln relation to characteristics of
visual intoxication and height of aerial part, ametryn = oxadiazon > oxyfluorfen =
sulfentrazone and 2,4-D = ametryn> imazaquin = metribuzin herbicides, in the
respective decreasing orders and studied doses, presented acceptable selectivity for
zoysia and bermudagrass.
Keywords: Intoxication, turfgrass, Zoysia }apanica, Cynodon dacty!on.

INTRODUÇÃO

O controle de plantas daninhas é um componente chave no sucesso de qualquer
programa de manejo de gramado, onde vários herbicidas podem ser utilizados em
aplicação de pré e pós-emergência (GUANG, 2000). O uso de herbicida em gramados
esportivos e ornamentais é uma técnica bastante difundida nos Estados Unidos e que
começa a ser adotada nos campos do Brasil. Entretanto, essa prática requer precaução
quanto à forma de aplicação, uma vez que a seletividade desses produtos, na maioria das
vezes, estará relacionada às dosagens corretas de utilização.
Deuber (1997) e Christoffoleti & Aranda (2001), mencionam a escassez de
estudos no Brasil sobre o manejo de plantas daninhas em gramados e a seletividade de
herbicidas.
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O t ra balho teve como objetivo avaliar a seletividade das gramas Esmeralda e
Bermudas quando submetidas à aplicação de herbicidas em pré-emergência , antes do
plantio das mudas .
MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido no período de dezembro de 2006 a fevereiro de 2007,
em estufas plásticas localizadas no Campus urbano da Escola Superior de Agronomia de
Paraguaçu Paulista - ESAPP, através de dois experimentos const ituídos pelas gramas
Bermudas e Esmeralda. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente
casualisado (DIC), com 21 tratamentos e 4 repetições, representados pela aplicação em
pré- emergência diretamente apenas no solo dos herbicidas: 2,4-0 (2680 g e.a. ha. 1),
2, 4-D+picloran (960+256 g e.a. ha·1 ) , alachlor (3360 g i.a. ha. 1) , ametryn (2500 g i.a.
ha. 1 ) , amicarbazone (700 g i.a. ha· 1 ), atrazine (2500 g i.a. ha. 1 ), bromacil +diuron
(1200+1200 g i.a. ha. 1 ), diclosu lam (29,4 g i.a. ha· 1 ), diuron (2500 g i.a. ha· 1 ),
flazasulfuron (100 g i.a. ha· 1 ), flumetsulam (120 g i.a. ha. 1 ), flumioxazin (50 g i.a. ha. 1 ),
imazaquin (180 g i.a. ha· 1 ), metribuzin (480 g i.a. ha. 1 ), metsulfuron -methyl (1,5 g i.a.
ha.1 ), oxadiazon (1125 g i.a. ha. 1 ), oxyfluorfen (1200 g i.a. ha. 1 ), sulfentrazone (600 g i.a.
ha·1 ), s-metolachlor (2400 g i.a. ha· 1 ), trifluralin (675 g i.a. ha· 1 ) e testemunha sem
aplicação.
As unidades experimenta is foram

representadas por vasos plásticos com

capacidade de 10 kg de substrato, constituído pela mistura de 3/4 de solo de textura
arenosa com 1/4 de adubo orgânico curtido (esterco de curral). Em cada vaso foram
plantados 2 plugs da grama Bermudas e 1 quadrado de lOxlO cm de tapete de
Esmeralda, um dia após aplicação os herbicidas (09/12/2006) . Nos vasos foi utilizado
topdress, confeccionado a partir da mistura de areia grossa e substrato orgânico a base

de turfa, de forma semelhante às práticas de insta lação de gramados esportivos.
As aplicações dos experimentos foram efetuadas em 08/12/2006, utilizando-se
um pulverizador costal a base de C0 2 , com duas pontas XR 110.02VS, pressão de 2,1 kgf
cm· 2 e consumo de calda de 200 L ha· 1 . Na aplicação dos tratamentos as condições
climáticas médias foram monitoradas com auxílio de um anemômetro digital, onde em
média foi caracterizando temperatura de 26,8 ºC, umidade relativa do ar de 66% e
ventos de 0,9 km h· 1 .
As características avaliadas foram: intoxicação da parte aérea das gramas
(SBCPD, 1995) aos 15, 25, 35 e 45 DAA (dias após aplicação) através de notas visuais,
onde 0% correspondeu à ausência de injúrias e 100% à morte das plantas; e altura das
plantas aos 25, 35 e 45 DAA, considerando a superfície do solo como base para tomada
das avaliações.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as suas
médias comparadas pelo teste de agrupamento de Scott-Knott, ao nível de 5 % de
probabilidade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A intoxicação visual na parte aérea da grama Esmera lda foi mais severa para os
herbicidas bromacil+diuron (1200+1200 g i.a. ha "1 ) e amicarbazone (700 g i.a. ha. 1 ),
sendo caracterizando o dessecamento e morte total da parte aérea do grama a partir os
35 DAA. Para a grama Bermudas, de forma semelhante a Esmeralda, a intoxicação foi
total para os herbicidas bromacil+diuron e am icarbazone, seguido de 2,4-D+picloran
(960+256 g e.a. ha"1), diuron (2500 g i.a. ha. 1 ), 5-metolachlor (2400 g i.a. ha"1 ) e
su lfentrazone (600 g i.a. ha·1 ), os quais também não apresentaram seletividade aceitável
para a espécie, resu ltando na morte das plantas (Tabela 1).
O aspecto visual é um fator primordia l na implantação e manutenção dos
gramados, e para isso o aspecto de seletividade do herbicida a ser utilizada é tão
importante quanto a sua eficácia sobre as plantas daninhas. Esses efeitos podem ser
observados nas Figuras 1 e 2, onde representam as características visuais das gramas
Esmeralda e Bermudas aos 45 DAA.
Com relação à seletividade, os herbicidas que apresentaram excelente potencial
de utilização devido à ausência e/ou baixíssimos níveis de si ntomas injúrias visuais de
intoxicação foram ametryn (2500 g i.a. ha.1 ), oxadiazon (1125 g i.a. ha· 1 ), oxyfluorfen
(1200 g i.a. ha. 1 ), sulfentrazone e imazaquin (180 g i.a. ha"1 ) para a grama Esmeralda e
2,4- D (2680 g e.a. ha"1 ), ametryn (2500 g i.a. ha- 1 ), imazaqu in (180 g i.a. ha "1 ),
oxadiazon (1125 g i.a. ha. 1 ) e metribuzin (480 g i.a. ha"1 ) para a grama Bermudas .
Entretanto, com relação ao desenvolvimento das plantas avaliado através da altura das
folhas, pode-se constatar que apesar dos referidos herbicidas não terem interferido nos
aspectos visuais das gramas Esmeralda e Bermudas, todos diferiram significativamente
da testemunha sem aplicação, segundo os critérios de agrupamento de Scott-Knott, ao
nível de 5 % de probabilidade (Tabela 2).
Os herbicidas 2,4-D+picloran, alachlor, atrazine, flumioxazin e trifluralin também
apresentaram potencial de utilização para a grama Esmeralda, devido o baixo nível de
sintomas de intoxicação visual apresentado, assim como o alachlor, atrazine, flumioxazin
e metsulfuron -methyl para a grama Bermudas. Para as duas espécies de gramas, de
forma gera l, foi possível constatar que a seletividade dos herbicidas apresentou-se de
forma diferenciada, ou seja, ri io viabilizando a uti lização do mesmo produto para as duas
espécies. Com exceção do ametryn, ficou caracterizada a necessidade de novos estudos
complementares sobre o desenvolvimento vegetativo em relação a determinação da dose
limite

ou

viável

do

herbicida,

de

forma

que

não

prejudique

e/ou

interfira

significativamente no desenvolvimento, e consequentemente, na formação dos gramados.
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Tabe la 1. Porcentagem de intoxicação das gramas Esmeralda (Zoysia japonica) e
Bermudas (Cynodon dactylon) aos 15, 25, 35 e 45 DAA, submetida a aplicação de

herbicidas em pré-emergência, antes do plantio das mudas.
Tratamentos

Dose
··-·-·-·-·- ·
( , i.a. 011 e.a. 15 DAA
g ha·')

Zoysia japo11ica -·-·-·-·-·-·-·-· Cy11odo11_dacty/011 ___ .____ _
25
DAA

35
D AA

45
OAA

IS
11
OAA

25
DAA

35
OAA

45
DAA

-·-·-·-·-·- ,r·----------------- ------ --·-·---------·-·- ·----------- --- -------------·-·-- --------- ----·---·-·-------·----- --·- ·1. 2,4-0
2680
4,0 F
0,0 G
0,0 1
0,0 11 5,0 F
0,0 1
0,0 1
0,0 K
2. 2,4-0 + pie/oram 12
960 + 256
3,5 F
4,5 G 5,5 H 6,5 F 65,0 A 95,3 A 97,8 A 98,5 A
3. alachlor'3
4. amctryn14
5. amicarbazonc ,s
6. atrazinc 16
7. bromacil+diuron n
8. diclosulan IR
9. diuron 19
IO. ílazasulfuron ' 10
11. flumctsulan 11 1
12. flumioxazin 112
13. imazaquin ,u
14 . mctribuzin 114
15. mctsul furon-mcthyl

3360
2500
700
2500
12oo+ 1200
29,4
2500
100
120
50
180
480
1,5

13,8 D
O,OG
17,0C
6,3 E
25,0A
8,5 E
12,5 D
11 ,3 D
7,3 E
6,0 E
0,0 G
14,8 D

15,0 E
11 ,5 G
o.o [
0,0 G
94,8 A 100,0 A
9,0 F
15,5 F
97,5 A
O,OG
37,5 B
12,5 E
11 ,3 F
12,8 E
O,OG
9,0 r:

5,8 F 12,3 E
0,0 H 0,0 F
100,0A 20,0 D
10,0 E 12,0 E

100,0 A 100,0 A 61,5 A
0,0 1-I 21,3 D
0,0 I
40,0C
16,3 D 6,0 F
15,0 F
15,0 D 6,3 F
19,8 E
15,8 0 15,8E
18,0 E
11 ,3 E 6,5 F
4,5 H
3,0 G 0,0 F
6,0 H
0,0 l i 4,5 F

9,0 H
o.o I
97,3 A
11 ,3 H
98,5 A
35,0 E
97,8 A
16,8 G
73,8 B
8,5 H
0,01
5,0 1

5,0 1
0,0 J
100,0A
10,8 11
100,0A
45,0 E
99,0 A
22,0 F
85,0 B
15,8 G
0,0 J
5,8 1

5,0 J
0,0 K
99.5 A
9,0 1
100,0 A
33,8 F
99,5 A
17,0 H
52,5 D
11 ,3 1
3,5 J
4,5 J

18,3 e
19,5 D 22,5 D
19,5 e 12,5 E 11,3 H
11,3 H 11,3 1
16. oxadiazon 116
1125
O,OG
O,OG
0,0 I
0,01-I 3,0 F
3,0 1
6,5 1
5,5 J
17. oxyfluorfcn 117
1200
3,0 F
3,0 G
3,0 H
3,0G 37,5 e 38,3 E
48,8 D 41 ,3 E
18. sulfcntrazonc li&
600
3,0 F
3,0G
4,0 H
4,0 G 47,8 B 60,0 D
74,5 e 75,o e
19. S-mctolachlor 119
2400
23,3 A 32,0C
48,8 8
33,8 B 47,5 B 67,5 e
89,3 B 88,8 B
20. triíluralin 120
675
16,3 E
21,3 B
14,5 F
12,5 E 18,3 D 29,0 F
42,5 E 26,3 G
2 1. testemunha
OOG
0,0 G
o.o I
0,0 li 0,0 F
o.o I
0,0 J
0,0 K
Fcalc
71,5*
364,9* 642,1 * 11 53,6* 86,5* 505, J* 613 ,3* 11 42,5*
C.V (%)
20,17
16,29
11 ,40
10,3
22,84
9,29
6,24
7,93
Obs. 11 = DMA 806 DR ' ; n • Tordon"': 1>= Alnchlor Nor1ox"', " • Herl>ipak 500 DR'; '~ • Dinamic•; 16 • Sip1ran 500 se•; n. krovar•; ,. =
! IS

Spidcr": "'• Diuron Nor1ox"; "º= Katana~; 111 • Scorpion"; lll= Flumyzin 500t; 11>• fma7~1quin Uhr:i Nor1ox•: ' "= Scncor"; lll. Ally': 11•=
Ronsrnr 250 DR"; 11 7 • Goa! DR~; ,.. .. Ooml 500 se•; 11 • e Dunl Gold •: no = Trinurafina Nortox Gol d'. - Médias sci;uidas de mesma lc1r:i
minúscula nas colunas. pertencem ao mesmo i;rupo. de acordo com cri1ério de agrupamc1110 de Sco11-Kno11, a 5% de probabilidade. • =
sii;nilicalivo: NS =n5o significativo.
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Figura 1. Ilustração dos sintomas visuais da grama Esmeralda (Zoysia japonica) submetida
aplicação de herbicidas em pós -emergência. (Tl) 2,4-D (2680 g ha' 1 ), (T2) 2,4-D+picloran
(960+256 g ha' 1 ), (T3) alachlor (3360 g ha 1 ), (T4) ametryn (2500 g ha·•i. (T5) amicarbazone
(700 g ha' 1 ), (T6) atrazine (2500 g ha-1 ), (T7) bromacil+diuron (1200+1200 g ha' 1 ), (T8)
diclosulam (29,4 g ha' 1 ), (T9) diuron (2500 g ha' 1 ), (TlO) nazasulíuron (100 g ha-1 ), (TU)
numetsulam (120 g ha- 1 ), (Tl2) flumioxazin (50 g ha' 1 ), (Tl3) lmazaquin (180 g ha 1), (T14)
metribuzln (480 g ha 1 ), (T15) metsulíuron-melhyl (1,5 g ha 1 ), (Tl6) oxadiazon (1125 g ha- 1 ),
(Tl 7) oxyíluorfen ( 1200 g ha' 1 ), (T18) sulíentrazone (600 g ha' 1 ), (T!9) 5- metolachlor (2400 g
ha' 1 ), (T20) lriíluralin (675 g ha' 1 ) e (T21) testemunha sem aplicação.
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Figura 2. Ilustração dos sintomas visuais da grama Bermudas (Cynodon dactylon) submetida
1
aplicação de herbicidas em pós-emergência. (Tl) 2,4-D {2680 g ha- ), {T2) 2,4-D+picloran
1
(960+256 g ha- 1 ), (T3) alachlor (3360 g ha- 1 ), (T4) ametryn (2500 g ha- ), (T5) amicarbazone
(700 g ha- 1 ), {T6) atrazine {2500 g ha- 1 ), (T7) bromacil+diuron (1200+1200 g ha' 1 ), (T8)
diclosulam (29,4 g ha' 1 ), (T9) diuron (2500 g ha' 1 ), (TlO) flazasulfuron (100 g ha' 1 ), (Tll)
flumetsulam {120 g ha- 1 ), (Tl2) flumioxazin (50 g ha- 1), (Tl3) imazaquin (180 g ha-1 ) , (Tl4)
1
metribuzin (480 g ha' 1), (T15) metsulfuron-methyl (1,5 g ha- 1 ), {Tl6) oxadiazon (1125 g ha- ),
(Tl7) oxyfluorfen (1200 g ha' 1 ), (T18) sulfentrazone (600 g ha' 1 ), (Tl9) S-metolachlor (2400 g
ha' 1 ), (T20) trl fl uralin (675 g ha' 1 ) e (T21) testemunha sem aplicação.
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Tabela 2 . Altura (cm) das gramas Esmeralda (Zoysia japonica) e Bermudas (Cynodon
dactylon) aos 25, 35 e 45 DAA (dias após aplicação), submetida à aplicação de herbicidas
em Qré- emergência , antes do Qlantio das mudas .

Zoysia japonirn

Tratamentos

Cy11odo11 dactylon

Dose
- ·- ·-· -· ·-·-·-------·-·-·-·-----------------·-·-----·-·-·-·-·-·-·---------------25
45
25
35
45
35
(g i.a. ou e.a.
1
DA
A
OAA
OAA
DAA
DAA
DAA
ha. )

-· --- ·-·-·-1r ·-·-·- ·--- ·-·-·-- -- -- -·-------- -·- ·-· -·-·- ·-· -· -·- ·-·- ·-·-·-·-· -· -·-·-· -· -· -·-·- ·-·-· -·- ·-·- ·-·-·-· -· - ·-· -·-·- ·- ··
1. 2,4-0
2. 2,4-0 + picloram 12

2680
960 + 256

1,1 e

9,9

7,6 B

10,4

o
e

8,4
8,6

e
e

6,2 B

11 ,9 B

13, 1 A

1,4 G

2,5 G

0,9 li

3. alachlol3

3360

5,3 E

8,6 E

7,3 O

4, 1 O

8,3 D

7,0 E

4. amct ryn14

2500

8, 1 8

11 ,8 8

10,1 B

6,0 B

10,8 B

9,8 B

2,0 E

1,3 G

1,0 H

0,7 H

5. amicarbazonc 15
6. atra zine 16
7. bromacil+diuron 17

700

2,6 G

3,5 H

2500
1200+ 1200

6,2 D

10,0 D

2,8 G

3,7 li

29,4

6,6 D

2500

7,3

8. diclosulan lft

e

4,5 D

9,1

e

7,8 D

2,2 E

1,8 G

1,0 H

0,8 H

9,o

e
8,8 e

5,2

e

8, 1 D

4,8 F

8,4

e

e
10,6 e

l ,6G

1,8 H

0,6 11

100

5,2 E

7, 1 F

6,0 D

4,4 D

9,6

e

6,1 E

120

5,0 E

8,9 E

6,3 D

2,2 F

4,0

r-

2, 1 G

50

6,3 D

9,8 D

8, 1

7,9 D

6,4 E

180

11 ,4 8

9,3

e

11 ,3 B

114

9,9 B

480

e
6,8 e

e
e

4,2 O

13. imazaquin 113

11 ,1 B

9,5 B

6.6 B

12,0 8

10,9 B

1,5

4,8 F

8,9 E

6,0 D

4,8

10,3

11 25

7,6 B

11,9 13

10,3 B

e
5,4 e

1200

7,9 B

11 ,5 B

10,6 B

4,4 D

6,0 E

6,7 E

600

8, 1 B

10, 1 D

19. S-mctolachlor 11 9

9,8 B

3,0 E

5,6 E

6,4 E

2400

20. triílural in 120

4,4 F

5,6 G

5,3 D

2,0 G

2,9 G

1,9G

675

9. diuron

19

I O. tlazasu l fu ron

110

11. tlumctsulan 111
12. ílum ioxazi n
14. mctribuzin

112

15. mctsulfuron-mcthyl 115
16. oxadiazon 116
17. oxyíluorfcn 117
18. sulfcntrazonc

118

21. testemunha
Fcalc

c.v (%)

7,3

10,8

5,3

e

9, 1

11.1 B

8,9

e
e

5,6 E

7,4 F

6,4 D

4,3 D

5, 1 E

4,4 F

9.2 A
50,4*
7,79

15, 1 A
57,6*
7,73

14,4 A
5 1,8*
9,79

7,3 A
74,7*
10, 18

14,4 A
99,4*
l l ,02

13,6 A
89,3*
13,89

Obs. " = DMA 806 DR •; " = Tordon~: 0 = Alach lor Nor1ox• . "= llcrbipak 500 DR': ,i = Di namic ' : 1• = Sip1rnn 500 SC": 17= krovar': ·• =
Sriclcr' : ,v = Diuron Nortox"; ""= Ka1ana·•: 111 = Scorrioii"; m; Flumyzi n 500'; 113 ; lmazaqu in Ultra Nortox <; '"; Scncor'; t il ; J\ lly": 116 =
117
Rons1ar 250 DR': = Goal DR"; ,,. ; Dora l 500 SC'; 11 • = Dual Gold '; ~·; Trillurnlina Nor1ox Gold•. - Médias seguidas de mesma leira
minúscula nas colunas. pertencem ao mesmo grupo, de ac.ordo com crilério de agrupamcn10 de Scon-Knon. a 5% de rrobahi lidaclc. • =
signilica1ivo: NS = não signilica1ivo.

CONCLUSÃO

1. Com relaçã o às caracte rísticas de in t oxicação v isua l e altura da parte aérea
das plant as os he rbicidas ametryn
a metryn

> imazaquin

=

= oxadiazon

m e tribuzin,

> oxyfluor fe n

= sulfentrazone

e

2,4-D

=

nas r e spectiv as o r d e ns decrescentes e doses

est u dadas , a p resen t ara m sele tividade ace itáve l p a ra a s g ra m as Esmeralda e Bermudas.
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PÓS- EMERGÊNCIA EM GRAMAS BERMUDA E ESMERALDA
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Palavras- chave : Intoxicação, controle, Zoysia japonica, Cynodon dactylon.

EFFICACY AND SELECTIVITY OF POST-EMERGENCY HERBICIDES IN
ZOYSIA AND BERMUDAGRASS
ABSTRACT - The work had as objective the evaluation of zoysia and bermudagrass
selectivity when subm itted to the application of post-emergency isolated herbicides and
in mixture in tank for the contrai of bahiagrass (Paspalum notatum) . The experiment was
carried out in plastic greenhouse conditions belonging to Escola Superior de Agronom ia
de Paraguaçu Pau lista/SP, in randomized enti rely scheme with 21 treatments and 5
repetitions, represented by the application in post- emergency herbicides: MSMA (1580 g
a.i. ha- 1 ), atrazine (3000 g a.i. ha-1 ), metribuzin (480 g a.i. ha- 1 ), diuron (1000 g a.i. ha1), trifloxysulfuron-sodium + ametryn (37 + 1463 g a.i. ha- 1), bromaci l + diuron (1200 +
1200 g a.i. ha-1 ), carfentrazone (12 g a.i. ha-1 ), ametryn (1000 g a.i. ha- 1 ) , sulfentrazone
(SOO g a.i. ha -1 ), flazasu lfuron (100 g a.i. ha- 1 ), MSMA + atrazine (790 + 1500 g a.i. ha-1 ),
MSMA + metribuzin (790 + 240 g a. i. ha- 1 ), MSMA + diuron (790 + 500 g a.i . ha- 1 ),
MSMA + trifloxysulfuron-sodium + ametryn (790 + 18,5 + 731,5 g a.i. ha- 1 ), MSMA +
bromaci l + diuron (790 + 600 + 600 g a.i. haº1 ), MSMA + carfentrazone (790 + 6 g a.i.
haº1 ) , MSMA + ametryn (790 + 500 g a.i. ha-1 ), MSMA + sulfentrazone (790 + 250 g a.i.
ha- 1 ), 2,4-D (1340 g a.e. ha-1 ), 2,4-D + picloran (480 + 128 g a.e. ha- 1 ) and check.
MSMA+atrazine (790+1500 g a.i. ha- 1 ) for zoysia and bermudagrass and MSMA +
bromacil + diuron (790 + 600 + 600 g a.i. ha- 1 ) and MSMA + sulfentrazone (790 + 250 g
a.i. ha"1 ) for zoysiagrass, although interfered in plants height, they promoted acceptable
selectivity and excellent effectiveness of bahiagrass contrai through sprout and sowing .
Keywords: Intoxication, control, Zoysia japonica, Cynodon dactylon.
INTRODU ÇÃO

Na implantação e manutenção de gramados, o controle de plantas daninhas é
um dos maiores problemas para os consumidores ou profissionais do ramo de gramados.
Em contrapartida, uso de herbicida em gramados é uma técnica que pode ser viável, mas
requer precaução quanto à

utilização, devido a seletividade dos produtos estar

relacionada ao uso de dosagens corretas. Segundo Kaufmann (1986), o principal fator
limitante destes compostos é a estreita faixa de tolerância aos herbicidas e cuidados com
a aplicação, pois doses acima do lim ite podem causar intoxicação, levando o gramado à
morte.
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A espécie Paspalum notatum, nativa da América do Sul, é utilizada como grama
ornamental e esportiva no Brasil. Entretanto, devido apresentar extrema resistência a
períodos de seca, ter crescimento estival (verão) e se reproduzir por sementes, rizomas e
estolões é considerada uma das principais plantas daninhas de difícil controle em
gramados já formados (KUHN, 2004).
Desta forma, o trabalho teve como objetivo avalia r a seletividade das gramas
Esmeralda e Bermudas quando submetidas à aplicação·em pós-emergência de herbicidas
isolados e em mistura em tanque para o controle de Paspalum notatum.

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido no período de julho a agosto de 2007, em estufas
plásticas localizadas no Campus urbano da Escola Superior de Agronomia de Paraguaçu
Paulista - ESAPP, através de dois experimentos constituídos pelas gramas Bermudas e
Esmera lda. O delineamento experimental utilizado foi o intei ramente casualisado (DIC),
com 21 tratamentos e 5 repetições, representados pela aplicação em pós-emergência:
MSMA (1580 g i.a. ha"1 ), atrazine (3000 g i.a. ha -1 ), metribuzin (480 g i.a. ha- 1 ), diuron
(1000 g i.a . ha- 1), trifloxysulfuron-sodium + ametryn (37 + 1463 g i.a. ha- 1 ), bromaci l +
diuron (1200 + 1200 g i.a. ha- 1 ), carfentrazone (12 g i.a. ha- 1 ), ametryn (1000 g i.a. ha·
1 ),

su lfentra zone (500 g i.a. ha-1 ), flazasulfuron (100 g i.a. ha"1 ), MSMA + atrazine (790

+ 1500 g i.a. ha- 1 ), MSMA + metribuzin (790 + 240 g i.a. ha- 1 ), MSMA + diuron (790 +
500 g i.a. ha"1 ), MSMA + trifloxysulfuron-sodium + ametryn (790 + 18,5 + 731 ,5 g i.a .
ha- 1 ), MSMA + bromacil + diuron (790 + 600 + 600 g i.a. ha- 1 ), MSMA + carfentrazone
(790 + 6 g i.a. ha"1 ), MSMA + ametryn (790 + 500 g i.a. ha -1 ), MSMA + sulfentrazone
(790 + 250 g i.a. ha- 1 ), 2,4-D (1340 g e.a. ha-1 ), 2,4 -D + picloran (480 + 128 g e.a. ha"1 )
e testemunha sem aplicação.
As unidades experimentais foram

representadas por vasos plásticos com

capacidade de 7 kg de substrato, constituído pela mistura de 3/4 de solo de textura
arenosa com 1/4 de adubo orgânico curtido (esterco de curral). Em cada vaso for am
plantados para a grama Bermudas 4 plugs e para Esmeralda 2 pedaços de tapete de
10x20 cm. Além das mudas de gramas, em ambos experimentos também foram
plantados nos mesmos vasos 5 brotos com rizomas+folhas e semeada 1 g de sementes
de grama Mato-grosso (Paspatum notatum ). Em todos os vasos foi utilizado topdress,
confeccionado a partir da mistura de areia grossa e substrato orgânico a base de turfa,
de forma semelhante às práticas de insta lação de gramados esportivos.
As aplicações dos experimentos foram efetuadas em 04/07 /2007, utilizando-se
um pulverizador costal a base de C0 2 , com duas pontas XR 110.02VS, pressão de 2, 1 kgf
cm· 2 e consumo de calda de 200 L ha· 1 . Na aplicação dos tratamentos, os vasos
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encontravam-se com solo úmido e as condições climáticas médias iniciais e finais foram
monitoradas com auxílio de um anemômetro digital, onde em média foi caracterizando,
respectivamente, temperatura de 24,5 ºC e 26,8 ºC, umidade re lativa do ar de 51 % e
43%, e ventos de 1,1 e 1,6 km h· 1 •
As características avaliadas foram: controle dos brotos e sementeira da grama
Mato-grosso e intoxicação da parte aérea das gramas Bermudas e Esmeralda (SBCPD,
1995) aos 7, 14, 21 e 49 DAA (dias após aplicação) através de notas visuais, onde 0%
correspondeu à ausência de injúrias e 100% à morte das plantas; altura das plantas aos
49 DAA, considerando a superfície do solo como base para tomada das avaliações e
matéria seca da parte aérea aos 49 DAA.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as suas
médias comparadas pelo teste de agrupamento de Scott-Knott, ao nível de 5 % de
probabi lidade.

RESULTADOS E D ISCUSSÃO

Os resultados de intoxicação visual observados na parte aérea das gramas
Esmeralda Bermudas sugerem existir uma seletividade diferencial paras as espécies em
relação aos herbicidas e as misturas em tanque estudadas. A grama Bermudas
apresentou maior sensibilidade a um número maior de herbicidas quando relação à
Esmeralda. Para a grama Bermudas, os herbicidas bromacil + di uron (1200 + 1200 g i.a.
ha. 1 ), MSMA + bromacil + diuron (790 + 600 + 600 g i.a. ha.1 ) e 2,4-D + picloran (480

+ 128 g e.a. ha· 1 ) promoveram níveis de intoxicação próximos a 90% de danos, a partir
os 28 DAA. Além desses herbicidas, as misturas MSMA + trifloxysulfuron-sodium +
ametryn (790 + 18,5 + 731,5 g i.a. ha- 1 ), MSMA + ametryn (790 + SOO g i.a. ha. 1 ),
MSMA + diuron (790 + 500 g i.a. ha· 1 ) e 2,4-D (1340 g i.a . ha. 1 ) também promoverão
intoxicação entre 35 a 45% entre os 28 e 49 DAA. Para a Esmeralda, a intoxicação da
parte

aérea

das

plantas

foi

mais

expressiva

apenas

para

trifloxysulfuron-sodium + ametryn (790 + 18,5 + 731,5 g i.a. ha.

1

),

mistura

MSMA

+

com níveis próximos

a 70% aos 28 DAA, seguido de efeitos menos expressivos de intoxicação na ordem de 35
a 40% para ametryn (1000 g e.a . ha. 1 ), diuron (1000 g i.a. ha ' 1 ), MSMA + metribuzin
(790 + 240 g i.a. ha ' 1 ), MSMA + ametryn (790 + SOOg i.a. ha.1 ) e trifloxysulfuron-sodium

+ ametryn (18,5 + 731,5 g i.a. ha· 1 ), os quais também não apresentaram seletividade
aceitável, devido à interferência na qualidade visual das plantas (Tabela 1).
Os herbicidas que apresentaram excelente seletividade com relação aos aspectos
visuais das gramas Bermudas e Esmeralda para aplicação em pós-emergência foram:
atrazine (3000 g i.a. ha· 1 ), carfentrazone (12 g i.a. ha- 1 ), sulfentrazone (SOO g i.a. ha. 1 ) e
flazasulfuron (100 g i.a. ha· 1 ). Esses herbicidas não controlaram a grama Mato-grosso na
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forma de brotos e apenas a atrazina controlou satisfatoriamente a referida espécie na
forma de sementeira (Tabelas 2).
Com relação ao desenvolvimento das plantas através da altura das folhas e
matéria seca da parte aérea (Tabela 2), pode-se constatar para a grama Esmeralda que
apenas os herbicidas MSMA (1580 g i.a. ha -1 ) e metribuzin (480 g i.a. ha- 1 ) não
interferiram nos referidos parâmetros, segundo os critérios de agrupamento de ScottKnott, ao nível de 5 % de probabi lidade. Para a grama Esmeralda, essa observação
também foi constatada apenas para o MSMA (1580 g i.a. ha-1 ) e diuron (1000 g i.a. ha -1 ),
apesar de que para a referida espécie, a característica matéria seca da parte aérea sofreu
interferência apenas dos herbicidas bromaci l + diuron (1200 + 1200 g i.a. ha -1 ),
carfentra20ne (12 g i.a. ha-1 ), ametryn (1000 g i.a. ha· 1 ) e MSMA + ametryn (790
500g i.a. ha-

1

),

+

diferindo da testemunha sem aplicação.

Tab e la 1. Porcentagem de intoxicação das gramas Esmera lda (Zoysia japonica) e
Bermudas (Cynodon dactylon) aos 7, 14, 21 e 49 DAA (dias após aplicação). submetida à
aplicação de herbicidas em pós-emergência.
Tratamentos

Dose

--·-·- ·-·-· ZOJ:Sia japonic:a ·-·-·-·---·-·-·-·Cy11odo11 _dacty/011 ______ ___

(g i.a. ou e.a.

7

14

28

49

luf')

DAA

DAA

DAA

DAA

7

11

DAA

14

28

49

DAA

OAA

DAA

- .- -- . - .- ·-rr ·-. - -- -- -- . -. -. -. -. -. - .-· -· - ---- -------- --·-·-·-. -. -. -· -· -·-· -------. -- -- -. -- -· -- -· -· - .-· - ·-·-. -. - .- .- . - -- ---- -- -- . - .- .
1. MSMA
1580
6,2 C
8,4 D 12,0 E 10,0 F
3,0 f3,0 F
5,0 J
6,2 I-1
12
2. atrazinc
3000
0,0 E
0,0 E
0,0 r:
0,0 G 0,0 G 0,0 G
0,0 K
0,0 1
3
3. mctribuzin '
480
0,0 E
6,2 D 19,8 D 18,0 E
5,0 E 20,0 E 13,0 1 13,0 G
14
1000
0,0 E
3,0 E 26,0 C 29,0 D 10,4 D 35 ,0 D 39,0 F 36,0 E
4. diuron
15
5. triíloxysulfuron+amctryn
37+1463
5,0 C 27,0 B 32,0 C 3 1,6 D 13 ,6 C 49,0 C 40,0 E 40,0 D
6.bromacil+diuron 'c,
1200+ 1200 3,00
5,80 11 ,2E 13,S F 10,4 0 54,0B 94,SA 95 ,SA
7. carfcntrazonc n
12
0,0 E
0,0 E
0,0 F
0,0 G
0,0 G
3,8 F
5,0 J
5,0 H
8. amctryn '~
1000
4,6 C 19,0 C 36,0 B 4 1,6 B
8,8 D 68,2 A 42,0 E 44,0 C
19
9. sulfcntrazonc
500
0,0 E
0,0 E
0,0 F
0,0 G
0,0 G 0,0 G
5,0 J
5,4 11
110
10. ílazasulfuron
100
0,0 E
5,0 D
3,8 F
3,0 G
0,0 G
3,0 F
5,6 J
6,2 T-1
11
II.MSMA+a1razinc '
790+1500 3,4D 16,0 C 13 ,0E 15,2 F
O,OG 3,4F 5,0J
5,0H
112
12.MSMA+mctri buzin
790+240 10,6B 24,68 33,0C 35,6C
4 ,2E 17,2E 27,0 H 27,0F
113
13.MSMA+diuron
790+500
3,00
7,60 15,80 19,8E
5,0 E 17 ,4E 37,0F 37,0E
790+18,5+
14. MSMA+trifloxysulfuron
13 ,6 A 50,0 A 69,6 A 73,6 A 25,6 B 69,8 A 47,0D 47,o e
73 1,5
+ amctryn 114
115
790+600
+
15. MSMA+bromacil+diuron
5,4 D 13,2 E 14,4 F 33,0 A 67,6 A 79,o e 88,8 B
3,0 D
600
790+6
16. MSMA+carfcntrazonc/1('
5,0 J
5,0 li
O,OG 4 ,2 F
5,2 e 11,2 e 12,2 E 12 ,2 F
790+500
41,0
D
17. MSMA+amctryn 117
36,6
D
41,0
E
35,2
e
14,0C
4,2 D 24,0 B 31,0 e
118
790+250
l l ,4 I 38,0 E
3,0 F
5,4 F
18. MSMA+sul fcntrazonc
3,8 D 16,4 e 38,0 8 11,4 F
1340
19. 2,4-D 11'1
2,4 F 2,4 G O,OG 5,0 F 34,0 G 34,0 E
0,0 E
0,0 E
480+128
5,0 E O,OG 90,0 B 90,0 B
20. 2,4-D + picloram 120
0,0 r:
0,0 G
0,0 E
0 ,0 E
O,OK O.OI
2 1. testemunhas sem aplicação
0,0 G
O,OG O,OG
0,0 E
0,0 F
O.O E
196,5* 552,2* 696,6* 590,4*
72,9*
73,8*
73,8*
48,5*
Fca lc
8,71
10,97
8,33
21, 14
27,52
38,09
29,39
26.39
c.v (%,)
7
Obs. " = Volcanc'; '' = Siplran SOO SC': "= Scncor'; '' = Diuron Nortox': ' = Krisma t';
kt0\'ar'; ' = /\urora 400 CE; ·•a llcrbipak 500 13R' : '
= íloral 500 se•: ""= Ka1ana': " ' = Volcanc'+ Siptran SOO SC': "'= Volcanc'+ Scncor ' ; '-' = Volcanc'+ Diuron Nor1ox "; " ' = Volcanc'+

·=

Krismal '
Volcanc •+
•= Volcanc' + /\urorn 400 CE ' : = Volcanc' + 1krbip:,k 500 BR '; ' " = Volcanc'+ Gorai 500 SC'; ,,. = DM/\
806 UR • ; ''" = Tordon ' .• Médias seguidas de mesma let ra minúscub nas co lunas, pcr1c11ccm ao mesmo grupo. de acordo com critério de
agrupa1ncn10 de Sco11- Knou. a 5%, de probabi lilladc. • =significativo; Ns = niio signilicat ivo.
; 115 =

Krovar• : 11

117
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T a b e la 2. Controle de brotações e sem enteira de gram a Mato-grosso, altura e matéria
seca da parte aérea das gramas Esm eralda (Z oysia japonica) e Berm udas (Cynodon
dactylon) aos 49 DAA (dias após apl icação), submetida à apl icaçã o de herbicidas em pósemergência.
'fra t a men tos

Dose
(g i.a.

Altu ra
(cm)

Con trole(% )
Pa.\J}(//11111 11otilf11111

M atéria Seca ela
parte aérea (g)

ou ·-·------- --------------- -------- -----·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·- ·- ·-·---·-----------·-

e.a. ha' 1)

Zoysia

Brotação Seme nteira

Cy11odo11

Zoysia

Cy11 odo11

i "I!º" icil _. _dacty /011_. ___ jflJ!.fmica . _____dacty /011 _. _

_ ______ __ __ /T ____ ·-. _______ ·- ·- ·- ·- ·-. -·- ·-·-·-· _. -· _ ·-· __ -·-. __ -· _____ • _. __

I.MSMA
12

2.atrazinc
3
3. mc tribuz in '
14

4. cliuron
15
5.trifloxysulfuron+ame tryn
6. bromacil+diuron

16

7. carfcntrazonc n
18

8. amctryn
9. sulfentrazonc N
1
I O. ílazasul furon ' º
111

11. MSMA+atraz inc
112
12. MSMA+ mctribuzin
113

13. MSMA+diuro n
14. MSMA+ triíloxysulfuron
+ amctryn n -1
15. MSMA+bromacil+diuron115
16. MSMA+carfcntrazonc 116
17. MSMA+ametryn 117
18. MSMA+sulfentrazone 118
19. 2,4-D 119
20. 2,4-D + picloram 120
2 1. testemunhas sem aplicação
Fcalc
c.v (%)
11

1580

43,0 D

9 1,4A

4,4A

3,6A

3,75A

3,93A

3000
480

15,0E
3,8 F

100,0A
100,0 A

3,913
4,5 A

3,38
3,6 B

3,53 C
3,82 A

3,72A
4,48 A

1000
37+ 1463

5,0 F
5,0F

100,0 A
100,0A

4,3 A
J,913

3,5 A
J,JB

3 ,48 C
3, 12 C

4,24 A
3,84A

1200+ 1200

3,8 F

100,0 A

3,6

e

3,5 A

3.43 C

3,25 B

12

3,0 F

0,0 E

3,5 C

3,4 B

3,31 C

3,24 B

1000
500
100

5,2 F
3,2 F
12,2 E

100,0 A
11 ,6 D
51 ,0 C

4,0 13
4,0 13
3,7 C

3,5 J\
3,4 B
3,4 B

3,49 C
3,36 C
3,23 C

3,34 B
3,89 A
3 ,82 A

790+1500
790+240

89,0 13
54,0 C

100,0 A
100,0 A

3,6 C
3,913

3,4 B
3,3 B

3,54 A
3,32 C

3 ,99 A
3,88 A

790+500
790+18,5+
73 1,5
790+600 +
600
79016

85,0 B

100,0 A

4,2 A

3, 1 B

3,29 C

4,21 A

97,8 A

100,0 A

3,7 e

3,3 B

3,26

e

3,75 A

95,8 A

100,0 A

3,5

3,67 A

3,88 A

95.6 A
100,0 A
70,2 B
44,0 e
0,0 E

e
3.4 e
3.7 e

3,3 B

e

e

4.0 B
3.7C
3,5 e
4,4 A
4,5*
8 .80

2,5 D
2,9 e
2,6 D
2,4 D
3,0 B
3,6 A
13,9*
6,76

2.47
2,86 B
2.48
2,1 5
3,34
3,77 A
12,7*
8,6

3,95 A
3,42 B
4,25 A
3,78 A
3,80A
4 ,45 A
4,1*
10,38

790+1000
790+250
1340
480+ 128

59,2
83,0 B
83,6 B
5,0 F
0 ,0 F
0,0 F
209,4*
16,62

O.O E
110,8*
11 ,16

e
e
e

2

Obs. = Volcanc'; ' = Siptrnn 500 Se"; ll= Scncor'; "= Diuron No11ox'; '5 = Krismat •: '•= krovar': 7= Aurora 400 CE; ·•= llcrbipak 500 OR ' ; •
= Oornl 500 SC'; "º = Katana '; ' " = Volcanc'+ Siptr:tn 500 se•; '12 = Volcanc' + Scn,or'; '" = Volc:mc '+ Diuro n Nortox '; ''' = Volcanc' ~
Krism:11 ' : "' = Volcanc ' + Krovar~; " 6 = Volcanc•+ Aurora 400 CE'; 117 = Volcanc' + ll crbipak 500 BR': '" = Vo lcanc ' + Ooral 500 SC'; "'= DMA
806 OR'; '"' = Tordon •. · Médias sci;uidas de mesma letra minüscula nas colmws. pertencem ao mesmo grupo, de acordo com critério de
agrupamento de Scot1-Kno11, a 5°/i, de probabilidade. • = significati\'O; N< = não significati\'o.

CO NCLUSÃO

1. MSMA+a trazine (790+1500 g i.a. ha-1 ) para as gramas Esmeralda e Bermudas

e MSMA + brom acil + diuron (790 + 600 + 600 g i. a. ha- 1 ) e MSMA + sulfent razone (79 0
+ 250 g i .a . ha' 1 ) para Esmeralda, apesar de t erem interferido na altura das plantas,
apresent ara m-se com selet ividade aceitável e excelente eficácia de controle de Paspalum
n otatum através de brotação e sem enteira .
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