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APRESENTAÇÃO 

É com orgulho que faço a apresentação do periódico “Tópicos atuais em 

gramados II”, produzido a partir das palestras do V SIGRA – Simpósio Sobre 

Gramados, realizado na Faculdade de Ciências Agronômicas – UNESP, Campus de 

Botucatu, nos dias 11 e 12 de maio de 2010. 

O periódico é composto por 12 capítulos e aborda vários segmentos da cadeia 

produtiva de grama, desde as técnicas de produção dos tapetes até a sua utilização e 

manutenção em gramados esportivos e residenciais. 

Os textos foram redigidos de forma clara, facilitando o entendimento, sem, no 

entanto, perder o apronfudamento necessário, principalmente para assuntos mais 

técnicos e resultados de pesquisa. 

Além dos temas técnicos de interesse geral para produtores de gramas e os 

responsáveis pela sua manutenção, o periódico apresenta capítulos de interesses 

específicos, como a preparação dos campos de futebol para a Copa do Mundo de 

Futebol de 2010 na África do Sul, a pureza genética e certificação de gramas bermudas 

e a gestão ambiental e certificação de campos de golfe.  

Pelo conteúdo e forma de abordagem, o periódico contribuirá tanto na difusão 

como no aprimoramento de técnicas, promovendo o intercâmbio de conhecimentos, e 

ainda dará subsídios para o governo, com relação aos eventos esportivos que o Brasil 

organizará em 2014 e 2016. 

Com o lançamento deste segundo periódico na área de gramados, a Faculdade de 

Ciências Agronômicas da UNESP, Campus de Botucatu, reafirma sua responsabilidade 

de ser o principal centro de estudos em gramados do país. 

Prof. Dr. Roberto Lyra Villas Bôas 
Coordenador Geral do Evento 

UNESP / FCA - DRN 
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CAPÍTULO 1 

The preparation of pitches for the Football World Cup in 

South Africa 
 

 

A. S. Schoeman1 e C. H. van den Berg2 

 
(1) University of Pretoria; asschoeman@sagateway.com 
(2) vandenberg.charles@yahoo.com 

 

 

Preamble

This discourse serves primarily as a briefing to assist in the possible support of the 

Brazilian authorities that be, who, in one way or another, will be delegated with the 

responsibilities for the precise preparation of the pitches for the forthcoming football world 

cup event to be held in Brazil in 2014.  

In so far as we in South Africa had very little information and experience or support on 

which to build for the same overwhelming and prestigious event - perhaps, the early relating 

of our observations and experiences in this instance may be of substantial benefit to our 

successors.     

 

Introduction 

A number of different challenges have so far been encountered in preparing pitches for 

the 2010 Soccer World Cup in South Africa.  

The pitches for 10 major stadiums (most of them newly built), together with some 15 

general training venues, and, more than 40-odd team specific training pitches require 

preparation of superior quality to suffice the exacting needs of approximately  700 

professional international players. 
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A major obstacle has been simultaneous use for rugby in existing stadiums - with 

challenges viz, painting of pitch logos; different line/field markings; different mowing 

heights; added traffic/wear in certain areas; and, goal post changing between matches. 

Turfgrass utilised is Kikuyu (Pennisetum clandestinum) or Bermuda grass (Cynodon

spp.) over seeded with Perennial ryegrass (Lolium perenne) and Kentucky bluegrass (Poa

pratensis). Kikuyu, the base grass, provides stability for rugby but poses problems when 

chemically suppressing growth before over seeding. During mild winters Kikuyu regenerates, 

but yellows during very cold spells. 

A common challenge is excessive shade within many of the designated stadiums.  

The tournament will take place during winter with generally little rain expectation. 

Drainage therefore is not envisaged as a major problem.  

Safety of infield sprinklers conforms to high expectations from FIFA. Such irrigation is 

useful for pitch dampening before matches. Off-field canons, although safer for players, are 

problematic to use shortly before matches. 

The FIFA Confederations Cup held in 2009 proved invaluable in preparation for 2010. 

The majority of pitches have been allocated for legacy purposes after the world cup 

event and need to be suitably maintained for these purposes. 

 

FIFA aims and objectives 

FIFA commissioned an Organizing Committee tasked with the overall responsibility of 

organizing, staging and hosting the 2010 Football World Cup (FWC) event in South Africa. 

This committee was generally referred to as the LOCAL ORGANIZING COMMITTEE (LOC). To 

oversee the diverse nature of such an overwhelming event, a number of sub-committees were 

established within the LOC, each within specific fields of responsibility. One of such sub-

committees was that known as COMPETITIONS. A major task (amongst others) of the 

Competitions sub-committee was to ensure that all of the soccer field pitches to be utilised 

for, both, practice and tournaments were delivered timeously and in accordance with the 

uncompromising universal standards of FIFA for the 2010 FWC tournament.  

In order to ensure that these pitch facilities strictly conform to the requirements of FIFA 

(and importantly, for the organizing body to ascertain the on-going status of its 

commitments), a so-called PITCH MONITORING TEAM (PMT) under the auspices of the 

Competitions Sub-committee, was approved and appointed by the LOC. The directive of the 

PMT was to visit and investigate (according to a predetermined set of criteria), and in turn to 
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report (on a regular basis) to the LOC, as to the prevailing conditions and status of all the 

designated pitches. 

Pitch monitoring operations included the following the following activities; 

Accrual and evaluation of all the relevant documentation (drawings, specifications, 

procedures, etc.) pertaining to new and existing construction, or renovation projects, for each 

individual city (venue) tournament pitch, as well as all elected training and practice pitches; 

Accrual and assessment of the existing / proposed maintenance programmes, inclusive 

of the comparative available budget and / or required personnel and maintenance machinery / 

equipment for each individual facility; 

Pitch performance monitoring of individual tournament pitches; 

Continual appraisal and / or recommendations for each of the individual facilities 

monitored;  

Tournament (match- day) supervision. 

To facilitate in the monitoring activities of the PMT, a document entitled ”PITCH 

MANAGEMENT GUIDELINES" was drawn up and distributed to all persons concerned 

with the preparation of pitches for the 2010 FWC. 

This document can also be made available to the Brazilian authorities who will be 

responsible for the 2014 FWC, to possibly assist in the operations related to their pitch 

preparations.    

Information with regard to FIFA requirements are contained at the web page address: 

 http://www.fifa.com/aboutfifa/documentlibrary/doclists/laws.html  

This includes a publication entitled "FOOTBALL STADIUMS: TECHNICAL 

RECOMMENDATIONS AND REQUIREMENTS (4TH ED)" at the address:  

http://www.fifa.com/mm/51/54/02/football_stadiums_technical_recommendations_

and_requirements_en_8211.pdf 

This publication provides a blueprint for the football stadium of the twenty-first century. 

In its detail, it aims to be a useful, practical tool for all those involved in the design, 

construction and management of stadiums. Chapter 4: Playing Area covers fundamental 

decisions to be made about the playing area, from the type of pitch to install to the best way of 

ensuring that players can perform without disruption from spectators. 

Apart from the above-mentioned, there is surprisingly very little, if any, literature is 

available with regard to the prescription of construction and maintenance of football pitches, 

specifically prepared for FIFA world cup tournament purposes.  
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The South African context 

South Africa's weather and climate

A subtropical location, moderated by ocean on three sides of the country and the 

altitude of the interior plateau, account for the warm temperate conditions so typical of South 

Africa - and so popular with its foreign visitors. 

South Africa is famous for its sunshine. It's a relatively dry country, with an average 

annual rainfall of about 464mm (compared to a world average of about 860mm). While the 

Western Cape gets most of its rainfall in winter, the rest of the country is generally a summer-

rainfall region. 

On the interior plateau the altitude - Johannesburg lies at 1 694 metres above sea level - 

keeps the average summer temperatures below 30 degrees Celsius. In winter, for the same 

reason, night-time temperatures can drop to freezing point and in some places even lower. 

Winter in South Africa (May to July) is characterised in the higher-lying areas of the 

interior plateau by dry, sunny, crisp days and cold nights. 

The hot, humid KwaZulu-Natal coast, as well as the Lowveld (lower-lying areas) of 

Mpumalanga and Limpopo provinces, offer fantastic winter weather with sunny, warmish 

days and virtually no wind or rain. 

The high mountains of the Cape and the Drakensberg in KwaZulu-Natal usually get 

snow in winter. 

The climatic conditions in the Country vary a great deal (Table 1), for example: 

Relatively warm and dry in the high altitude Northern areas such as Polokwane and 

Rustenburg (Figure 1). 

Cold and relatively dry in the central areas of Johannesburg, Pretoria and Bloemfontein.  

These areas can experience minimum temperatures below zero which implies the possibility 

of frost. 

Temperate but with more chance of rain and wind in the coastal areas of Durban and 

Nelson Mandela Bay (Port Elizabeth). 

Higher probability of rain and wind in Cape Town. 
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Table 1. Average winter temperatures (°C) in South Africa.

CITY Max Min 

Cape Town 18 7 

Port Elizabeth 20 9 

Durban 23 11 

Johannesburg 17 4 

Pretoria 20 5 

Polokwane 20 4 

Nelspruit 23 6 

Bloemfontein 17 -2 

Rustenburg 21 5 

 

 

 

 
Figure 1. Locations of the venues to be used during the FWC. 
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As a result of these widely varying conditions, different philosophies regarding the 

utilisation of differing turf species have been applied. In general the pitches will have a warm 

season grass as the main surface (also referred to as the base grass) species until 

approximately early April when renovations will take place. In most cases the warm season 

grass species is Kikuyu, whilst in Durban it is Bermuda (Cynodon spp.). 

Cape Town and Mbombela are exceptions in that they area pure Rye pitches from 

inception. 

Utilization of grass species

The LOC is desirous of staging football events on fields of excellent quality, 

comparable in appearance and performance to other facilities considered to be of international 

standard. To achieve this objective for a tournament that will take place during our winter 

months, it will be necessary to utilize temperate, (also known as cool-season) turf grasses 

which are specifically adapted and suitable for these purposes. 

It is important, however, to realize that these grasses, although suitable for winter 

conditions, are not able to withstand South Africa’s harsh summers for any sustainable period. 

Therefore, it is recommended that all new fields be established according to a two-phase 

preparation. The initial establishment should consist of an indigenous (warm-season) turf 

grass type, which will form a permanent base, into which, the above-mentioned cool season 

grasses are seeded to provide a temporary winter surface by the practice of winter over 

seeding.  

The cool season grasses used in the over seeding of the pitches (and direct seeding in 

the case of Cape Town and Mbombela Stadiums) were selected on the experience of previous 

over seeding of stadiums during the past 15 years in South Africa as well as from results of 

trials with cool seasons grasses in South Africa. 

It was resolved, according to prior experience and observations, to make use of a 

mixture of 85% Perennial Rye grass (Lolium perennae) and 15% Kentucky Blue grass (Poa

pratensis). The perennial ryegrass consists of a three way blend of the following varieties: 

SR4600 (45%), ZOOM (20%) and DERBY EXTREME (20%). The Kentucky Blue grass 

blend consists 5% each of SR2284, TOUCHE and RHYTHM. All the pitches were seeded 

with 1000 kg of the seed mixture. Additional inter seeding with between 500-750kg per pitch 

will be done closer to the start of the World Cup. Extra seeding will be done in high trafficked 

areas such as the penalty box. 
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The legacy 

When South Africa bid to host the 2010 World Cup, it was done so on the basis that the 

tournament should leave a lasting legacy for the country. South Africa’s hosting of the 

tournament is set to benefit the country in a number of areas. The South African Government 

had already committed to a major infrastructure investment programme but the hosting of the 

2010 World Cup has acted as a catalyst for many of the current infrastructure projects. The 

tournament is also set to bring an estimated 450,000 international visitors from all over the 

world to the country, a significant boost for the local tourism industry, especially since the 

event is to be hosted during its low season. With the world’s focus on the country before, 

during and after the tournament, the hosting of the World Cup also provides an excellent 

marketing opportunity for the host nation.  The hosting of the World Cup will leave a lasting 

legacy for football in this country. After the tournament it is the communities around these 

stadiums that will benefit from having improved sports facilities. 
 

Types of pitches 

Match venue site (MVS)

There are ten, so-called, match venues where a total of 64 tournament matches will be 

played.  

 

Johannesburg: Soccer City (New)

95 000 seats 

Altitude 1694 m 

The “flagship” stadium, hosting both opening and final matches. 

The facade has "vertical slots" which are aligned in position with the nine other 2010 

FIFA World Cup stadiums. 

The stadium resembles a “Calabash” which is an African cooking pot.  

Sand-based pitch construction ('StaLok' with kikuyu base grass reinforcement). 

 

Johannesburg: Ellis Park Stadium  

70 000 seats 

Altitude 1694 m 

Renovation work on the stadium consisted of minor upgrading.  
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Scene of South Africa's historic win over New Zealand in the IRB Rugby World Cup 

final. 

Traditionally a dual-use stadium for both soccer and rugby. 

Sand-based pitch construction ('StaLok' with kikuyu base grass reinforcement).  

Desso Grassmaster to be installed mid April 2010. 

 

Cape Town: Green Point Stadium (New)   

70 000 seats 

Altitude: 42 m 

One of only two pitches established with a mixture cool season grasses only.  

One of the stadiums for the semi-finals. 

Sand-based pitch construction ('Netlon' reinforcement in ryegrass mixture only). 

 

Durban: Moses Mabhida Stadium (New)

70 000 seats (capacity can be increased to 84 000 seats) 

Altitude: 8 m 

A spectator cable car spans longitudinally over the stadium. 

Owned by SAFA, the stadium will operate 7 days a week over the whole year. 

A venue for quarter and semi- final matches. 

Sand-based pitch construction ('StaLok' with bermuda base grass reinforcement). 

 

Pretoria: Loftus Versfeld Stadium (Upgraded)  

50 000 seats 

Altitude: 1330 m 

Existing upgraded stadium. 

The site of the stadium was first used for sports in 1906.  

Known as the “Bullring” rugby stadium – home of the famous Bulls team. 

Another dual-use stadium for both soccer and rugby. 

Soil-based pitch construction (no added reinforcement, but with kikuyu as base grass). 

 

Port Elizabeth: Nelson Mandela Bay Stadium (New)  

50 000 seats 

Altitude: 60 m 

NMB named after the renowned legendary political figure of Nelson Mandela. 
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First newly built stadium to have been used to date. 

Originally earmarked as a stadium for FIFA Confederations Cup in 2009, but could not 

be completed in time. 

Sand-based pitch construction ('Netlon' with kikuyu base grass reinforcement).  

 

Rustenburg: Royal Bafokeng Stadium (Upgraded)

 46 000 seats 

Altitude: 1153 m 

The Royal Bafokeng Stadium received an upgrade to its Western stand.  

Royal Bafokeng Stadium is the only privately owned stadium to be used during both the 

FIFA Confederations Cup and the 2010. 

Will in future be used as a dual-use stadium for both soccer and rugby. 

Sand-based pitch construction (no added reinforcement, but with kikuyu as base grass). 

 

Polokwane: Peter Mokaba Stadium (New)

45 000 seats 

Altitude: 1230 m 

Host to only four matches. 

Sand-based pitch construction (no added reinforcement, but with kikuyu as base grass). 

 

Bloemfontein: Free State Stadium (Upgraded)

48 000 seats  

Altitude: 1351 m 

Stadium upgraded for 2010. 

First and second round matches and semi final venue. 

Provides entertainment for up to 6000 VIP guests. 

Also a dual-use stadium for both soccer and rugby. 

Sand-based pitch construction ('StaLok' with kikuyu base grass reinforcement). 

 

Nelspruit: Mbombela Stadium (New)

46 000 seats

Altitude: 671 m 

Last of the stadiums completed. Construction was delayed after damage caused by a 

freak storm. 
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The only other pitch established with a mixture of cool season grasses only. 

Host to only four matches. 

Sand-based pitch construction ('Desso - Grassmaster' reinforcement in ryegrass mixture 

only). 

 

Venue specific training site (VSTS)

For each of the Main Venue Sites there will be at least one, so-called, VSTS used for 

the training of teams away from their home based pitches. 

In some cases where MVS's are more heavily scheduled, two VSTS's have been 

allocated. 

It is however not expected that the VSTS's will be extensively used, as most teams have 

chosen their base camps closer to MVS's which coincide with their match schedules.  

Meaning, that they would prefer to mostly confine their training to the base camp pitch 

and travel to the MVS just prior to the particular match fixtures.   

 

Team based camp training sites (TBCTS) 

Each team has chosen a suitable venue of accommodation for the duration of the time in 

which they will be involved in the tournament. This is known as a TBC, which is coupled to a 

training site, where the majority of team practice sessions will take place.  Provision is made 

for one training pitch per TBC; however, in many cases more than one and as many as three 

pitches have been prepared for some of the teams at these sites. Ostensibly, these pitches will 

be more heavily used than originally anticipated. For this reason, these pitches will require 

more intensive maintenance and should equate, in standard, more closely to the MVS's. 

Specific requirements of these pitches include safety and privacy. 

 

Referee's pitch training site (RPTS)

One particular site has been designated for referee training purposes, where two full 

pitches and an extensive general exercise area has been provided and prepared. 

As in excess of 90 referees will be utilising these facilities at any given time, it is 

expected (experienced during FCC tournament) that these pitches will be subjected to 

extensive wear and tear. Subsequently, additional care will need to be provided in the 

maintenance of these particular pitches.    
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Construction requirements 

For the purpose of this lecture the construction of match venues only will be discussed. 

Three different types of pitch construction were utilised:  

Sand based pitches without reinforcing

A typical specification utilised for sand-based pitch construction is described below. 

Excavate to a depth of 400mm (or, 450mm if an intermediate layer is to be included). 

The pitch sub-surface must be extremely well compacted and should preferably conform in 

elevation to the finished surface grade. Alternatively the gravel surface must conform to the 

final pitch elevation. 

Trench drains (to specified depth and width) to accommodate circular perforated 

flexible PVC drainage "tiles" (100mm diameter pipes) on a 25mm gravel blinding layer  at a 

minimum gradient of 1 in 250. Drainage layout should preferably be of a "grid" pattern (i.e. 

perpendicular to side lines of the pitch), with 5m spacing between drain laterals discharging 

into main lines with appropriate outlets. "Flat pipe" may be considered as a cost / time saving 

alternative. Under no circumstances may "geotextiles" be used around or above any drainage 

line. "Geotextiles" or impervious DPC may, if warranted / required, be used directly on top of 

the compacted sub-base. 

Fill trenches (adjacent to and over pipes) with specified gravel material to the level of 

sub-base, allowing 50mm spacing between pipe sides and vertical trench face. 

Place gravel to a depth of 100mm over the sub-base. Gravel particle size will be 

determined by the particle size distribution of the sand-based growing medium. It is critically 

essential that the correct gravel be used to establish the required, so-called "bridging factor". 

Note that this specification is reliant on the principle of a "perched water table" to ensure 

adequate moisture retention within the sand growing medium. If bridging is not sufficiently 

established, this method of construction will not function properly, if at all. If the correct 

(specified and laboratory tested / approved) gravel cannot be sourced, a 50mm intermediate 

course sand layer (at added cost), between the gravel and growing medium layers, is 

imperative. An impervious (waterproof) sheet should be placed around the entire perimeter 

and to the full depth of the excavated pitch, prior to placing the gravel and sand layers. 

Place the sand growing medium layer to a depth of 300mm over the gravel base, in a 

manner so as not to displace the underlying gravel. The sand particle size distribution range is 
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critical. Sand from an approved source only should be used. At least 60% (preferably more) 

of the particles must fall within medium sand range and be compatible with the gravel to 

ensure the required bridging. Inclusion of between 5 and 10% (by volume) of suitable organic 

material should be pre-mixed (off site) into  the sand prior to placing. It is essential that the 

sand specification be strictly adhered to, and continuously monitored during placement. 

Essential surface settlement should be achieved by thorough watering. 

Laser grade the sand growing medium to exact gradients (i.e. minimum fall of 1 in 100 

from centre to sides of the pitch) to provide a smooth, "domed" and evenly finished surface 

throughout. Reinforcement / stabilizing material (preferable for sand-based pitches) should be 

properly, thoroughly and uniformly mixed into the growing medium during the levelling 

procedure. A professionally designed in-field irrigation system (preferably not more than 8 

infield pop-up sprinkler heads) should be installed by a reputable irrigation contractor. 

 Introduce starter fertilizer into the root zone and establish the surface by means of 

grass sprigging - to be conducted only by an experienced contractor of this nature. Kikuyu 

(but not excluding Cynodon) is the appropriate choice of grass elsewhere. Sodding, if at all 

possible, should be discouraged (due to inevitable unevenness after establishment) as a 

method of propagation. The sprigged surface should be lightly rolled to achieve a true, 

smooth and even final surface. 

Apply suitable maintenance procedures during the growing-in period. Over seeding 

should be done only by a reputable and experienced contractor at the appropriate time. Any 

top-dressing material applied must, on all occasions, be exactly the same as the sand used for 

the original construction. A dedicated range of prescribed maintenance machinery should be 

purchased and retained on-site. This should form part of the project budget. 

 

It is universally accepted that sand (especially, if predominantly coarse) utilised for a 

growing medium can generally be considered as "unstable", and would therefore require some 

type of reinforcement to improve the traction and shear capabilities of the grassed surface. 

Where no reinforcement elements are introduced into the growing medium profile for such 

stabilisation, this can only be suitably attained by means of a so-called base grass. Hence the 

use of Kikuyu or Bermuda (coastal regions) as base grasses for reinforcement in some 

stadium pitches. These base grasses, unlike the over seeded grasses, have both stoloniferous 

and rhizomatous growth habits producing an extensive root system which is capable of 

"anchoring" the shallow rooted over seeded grasses in a similar fashion to the various types of 

reinforcement systems normally utilised. 
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Only two stadium pitches, namely, Royal Bafokeng and Loftus have no reinforcement, 

and as such, are wholly reliant on Kikuyu as a base grass for the necessary reinforcement 

required for surface stabilisation. 

 

Sand based pitches with reinforcing

The construction of pitches with reinforcing is essentially the same as that of sand 

pitches without reinforcement. 

Apart from the above-mentioned two pitches, all other pitches have incorporated one or 

another of the available reinforcement systems into the sand growing medium for the primary 

reason of necessary stabilisation. 

The available reinforcement systems for use in South Africa were the following: 

'StaLok' - fibrillated polypropylene fibres incorporated into the growing medium prior 

to planting. When mixed with a sand growing medium, the fibres open up and develop into a 

net-like structure that interlocks with the sand grains. Theoretically, they act like a mass of 

indestructible roots taking the traffic strain, improving sand stability, and resulting in minimal 

surface damage. (http://www.stabilizersolutions.com/product/view/17).  

'Netlon' - reflex polypropylene mesh elements (approximately card sized) are blended 

into the root zone growing medium. The units interlock with each other and the root zone 

sand particles to create a stable three-dimensional structure below the grass surface. As roots 

develop, they intertwine with the mesh elements to form a deep anchored root system. Unlike 

other reinforcements which provide only an increase in stability, these elements are designed 

for flexural strength ("springiness") as well. 

 (http://www.strathayr.com.au/html/turf/images/1_Profile-LG.jpg  &  

http://www.resisolutions.com/technology/TurfMesh/NetlonSportsBrochure.pdf). 

'Desso - Grassmaster' - polypropylene fibres machine-sewn vertically into the sand 

root zone of an established turfgrass surface, to a depth of 20 cm at 2 cm centres - constituting 

more than 20 million supportive artificial grass fibres (below and between the natural grass 

blades) in a single football pitch. This system is by far the most expensive, albeit (probably) 

the most effective, but requires constant on-going maintenance to sustain the required efficacy 

thereof. (http://www.dessosports.com/en/desso-grassmaster.html). 

 

Soil based pitches

Unlike sand based pitches, soil based pitches have relatively much less sand of a coarser 

nature, and can generally be described as natural soil of a sandy to a clay loam texture - with 
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or without a sub-surface drainage system installed. Sand is only occasionally introduced by 

way of, and solely for the purposes of, top dressing - without amelioration of the root zone of 

the growing medium. 

Only one pitch for the 2010 FWC consists of this description, namely, Loftus. This is an 

existing pitch which has successfully been utilised, as such, over many years, and also during 

the FIFA Football Confederations Cup tournament of 2009. 

Whereas soil pitches are normally less well-drained than sand based pitches, this 

particular obstacle was suitably overcome in the case of Loftus by the installation of a 

'Shelton' drainage system. This entails the installation by specialised equipment into an 

existing pitch by means of trenching to place sub-surface drain lines together with vertically 

interconnecting gravel and or sand bands over such drains incorporated up to the pitch 

surface. 

(http://www.shelton.co.za/?Task=system&CategoryID=1589&HeadingText=Advantages) 

Drainage - being an essential integral part of the construction of any sports pitch - was 

installed in all stadium pitches, either, as described under the above construction 

specification, or, by means of a 'Shelton' drainage system. 

Irrigation - equally, of an indispensable nature on sports turf (especially for the watering 

of over seeded grass) - was simultaneously installed into all stadium pitches. With the 

exception of Ellis Park and Loftus stadiums, where the irrigation system consists of a 

perimeter water cannons (six per pitch), all other pitches have installed in-field pop-up 

sprinkler heads. Although initially discouraged by FIFA, mainly for reasons of safety, the in-

field irrigation system has proved to be more suitable for the specific requirements of the 

2010 FWC. A variety of systems (varying from three, to six, to eight, or more in-field 

sprinklers) were employed depending on the particular circumstances of the individual 

stadiums.    

 

Pitch renovations

 

The importance of end of season renovations before the world cup may be the one 

operation that can bring the pitches to an acceptable standard. A good renovation process will 

ensure a smooth transition between warm and cool season species as well as address the 

levels issues on the pitches. 

Objectives of the pitch renovations are: 

Address surface levels;  
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Bring synthetic reinforcement back nearer surface;  

Remove or manage thatch;  

Remove or manage vegetation from warm season grasses;  

 Improve drainage.  

Renovation type 1: scarification  

It aims to manage the warm season grass with regular verti-cutting, scarifying and 

careful nutrient and water input to produce as fine a sward as possible so when it does persist 

through the transition between cool and warm season, the effects are not so bad. Growth 

regulators should also form part of this operation. The grass produced would be the best 

possible sward of Kikuyu and could be heavily scarified, treated with the likes of MSMA and 

quinchlorac and over seeded with Rye (note an agronomist should specify this operation 

carefully).  

 

Fraise mowing  

The use of more aggressive herbicides on the kikuyu in combination with MSMA and 

quinchlorac before fraise mowing the kikuyu off. This leaves the crown of the plant at the 

surface and retains existing levels of the pitch (positive if they are good, negative if they are 

bad). This operation will also remove the thick fibrous thatch material from the surface. A 

hollow coring, sand topdressing and over seeding operation would continue and once the rye 

has established control of the kikuyu would be chemical and potentially through pre 

emergence herbicides (ensuring a full sward of rye has been established). It is more effective 

than scarifying alone.  

 

Koro removal of surface  

Use non selective herbicides to remove the kikuyu and remove the top 30-40 mm of turf 

and thatch with the Koro. This option is a two pronged approach - helping to address levels 

but also removing the kikuyu. The pitch can be re-levelled and graded with more sand and 

reinforcement added. Extra drainage can also be installed. Done at the correct time (towards 

the end of summer) the pitch could be playable again within six weeks after the operation. 

 

 

 

Livro Sigra.indd   10 8/10/2010   11:12:04



Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

17 
 

Overseeding practices and procedures 

The overseeding process may be summarized as follows:

Kikuyu was chemically treated with Primo Maxx and MSMA to restrict Kikuyu 

bounce back after over-seeding; 

Kikuyu was scarified in two directions to remove most of the green parts of the plants 

and create space for the Ryegrass during over seeding; 

The pitch was hollow tined to relieve compaction; 

The pitch was top dressed by specially formulated sand and dragged with a drag mat 

in different directions to ensure a good surface; 

Seed was applied with a 'Speed Seeder'; 

The pitch was dusted with the abovementioned sand to cover the seed; 

A watering program was applied to enable germination to take place. 

Maintenance equipment and staff training

 

One area identified as a key strategic is the maintenance of the pitches in preparation for 

the world cup. The use of substandard equipment will not only compromise the performance 

of the pitches but also could jeopardise games. For example if a pipe were to burst on a 

sprayer or a nozzle to block when applying iron, the consequences could be embarrassing and 

costly.  

Although the use of pedestrian operated mowers is common practice in the UK, the 

quality of cut achievable on Kikuyu may not be as good as the ride on mower. Mowing units 

need to be very heavy to successfully mow this plant cleanly. There is no doubt that 

pedestrian mowers will give a better cut and finish on Rye but the finish on Kikuyu and 

indeed other warm season grasses can be variable. Also, it can be difficult to get good verti-

cut reels for pedestrian machines and they tend not to have enough power to verti-cut through 

the likes of Kikuyu. Hence, both pedestrian and ride on mowers are recommended. The 

pedestrian mowers should be used from the over seeding process onwards to mow the 

Ryegrass. A list of key equipment needed on each site is provided below:  

Ride on cylinder mower (e.g. Tri King or Toro 2300D) which can be fitted with verti-

cut reels for verti-cutting and off season mowing. This can also be used as a backup mower;  
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2 pedestrian mowers used for professional pitch presentation (e.g. Dennis Premier or 

similar) for pitch presentation and preparation;  

4 pedestrian Honda roller mowers for pitch clean up;  

1 small compact tractor (30-40 hp);  

1 tractor mounted sprayer with 3 nozzle choices for pesticide and fertiliser application;  

1 tractor mounted granular fertiliser spreader;  

1 small tipping trailer;  

1 tractor mounted verti-drain with a range of solid and hollow tines;  

1 pedestrian sod cutter;  

1 small broadcast sand top-dresser (may be contracted in);  

At least 10 divot forks;  

1 pedestrian 'Scotts' type spreader;  

1 dimple seeder ('Pro Seed' or 'Blec' dimple seed);  

Brush. 

 

Performance monitoring requirements  

It is self evident that any football pitch must not only conform to minimum aesthetic 

qualities, but more importantly is also required to perform adequately from a functional view 

point. The latter (usually not being visually perceptible) is required to be empirically 

measured with specific instrumentation to determine whether the pitch conforms to the 

required playability. Parameters which are normally measured are the following;    

 

Ball rebound (bounce)

FIFA specified soccer ball at required pressure and bounce apparatus. 

Measured as percentage (%) of ball rebound height from 3 m vertical drop. 

Preferred = 20 – 50 

Acceptable = 15 – 55 

Ball roll

FIFA specified soccer ball at required pressure and “stimpmeter” at 45° angle. 

Measured as distance in meters (m) rolled by ball released from a height of down a 

ramp of 1m height. 
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Preferred = 3 – 12 

Acceptable = 2 – 14 

 

Surface traction

“Studded boot” torque wrench placed and twisted / rotated on grass surface. 

Measured as the torque (Nm) required to displace or “cause tearing” of grass by studded 

disc. 

Preferred = more than 25 

Acceptable = more than 20 

 

Surface hardness

“Glegg” impact tester placed on surface with repeated hammer action. 

Measured in gravities (G) with a 0,5 kg hammer released from a height of 0,55m. 

Preferred = 55 - 140 

Acceptable = 35 – 200 

 

Surface evenness

Straight edge of approximately 3m in length placed on grass surface, or, a laser level. 

Measured as the standard deviation in millimeters (mm) of the grass height at various / 

different positions along a given line.  

Preferred = less than 6 

Acceptable = less than 8 

 

Other parameters

Surface shear measuring ('clegg' shear tester) 

Water infiltration measuring (infiltrometer) 

Surface penetration measuring (penetrometer)  

Grass cover measuring (quadrant frame)   

 Root depth measuring (soil profile spade)  

 Soil acidity / alkalinity measuring (soil pH meter)  

 Soil moisture content measuring (tensiometer)   
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Problems and obstacles

Stadium contractual obligations 

Pitches should not form part of the overall stadium contract. This causes unprecedented 

problems with timelines and proper pitch construction and maintenance requirements, as the 

pitch is unnecessarily placed under the same completion obligations as the stadium. 

Insufficient time is therefore allowed for proper pitch construction and preparation, whilst 

adequate time is normally available after stadium completion for these purposes. This is a 

major obstacle which needs to be suitably addressed.  

 

Pitch monitoring activities

These activities need to be instituted from the outset (i.e. as early as possible) by 

appointed qualified personnel with adequate knowledge of pitch construction - inclusive of 

advising on pitch design proposals and the continual authorised supervision of all pitch 

construction operations. Pitch performance testing equipment must be secured well in 

advance, and personnel should be suitably trained in the implementation of the procedures in 

the use thereof, to make effectual and meaningful recommendations in the final presentation 

of all pitches concerned.      
 

Contingency pitches

FIFA have been quite adamant about the provision of so-called contingency (or 

replacement) pitches, in the advent of pitch failure for the 2010 FWC. This is probably due to 

certain inadequacies experienced during the 2006 FWC tournament in Germany. 

Under prevailing circumstances - due to distance, climatic conditions and available 

technology this is in fact a misnomer and not attainable in South Africa. 

Equipment and personnel resources 

The demand and availability of equipment, not only for construction, but more 

especially for maintenance operations was found wanting in the South African scenario. 

During the latter phases of construction or renovation insufficient equipment as well as 

personnel caused a major obstacle in completing many of the TBC pitches before the 

"window period" for over seeding. Machinery is not always readily available in South Africa 

and therefore needs to be imported, causing further time delays. This was also found to be the 

case in supplying the required equipment for proper maintenance according to the standards 
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required for ultimate presentation of the pitches. These aspects need to be carefully planned 

from the outset, to avoid later consternation.  
 

Staff training

One of the key elements of providing quality pitches are the capabilities of maintenance 

staff. This is an aspect which (for various unforeseen reasons) has been sorely neglected in the 

South African context. The aspect of adequate specialist trained staff (especially during the 

tournament) cannot be overemphasized. The training of staff is largely independent of all 

other operations and should therefore be embarked upon at the earliest possible opportunity.   

 

Overall exacting requirements of finished pitches 

Not having been exposed to international football tournaments (apart from the 2009 

Confederations Cup) to any major degree in the past, the exacting requirements for a 

tournament of the nature and extent of the FWC, were somewhat underestimated. Only now 

that the final preparation of the pitches is at hand, is the importance of meticulous pitch 

presentation being brought to realisation. 

 

Rebound of warm season grasses 

A major obstacle with which to contend is the inevitable rebound or re-growth of the 

kikuyu grass in pitches where this has been used as a base grass. This will remain an issue 

(also in other parts of the world) where warm-season grasses need to be replaced during the 

winter months with the cool-season grasses required for FIFA tournament play. This will 

most certainly be exacerbated by mild winter conditions. Although strategies were put in 

place to discourage kikuyu rebound, including the use of growth regulators and other 

chemicals, it would appear that this under the circumstances may have been underestimated.  

 

Delayed preparation of TBC pitches

An obstacle of serious note is the lateness of the FIFA draw for the tournament, and 

subsequent late announcement of the venues for the team base camps. This places tremendous 

pressure on pitch contractors to complete, by far the largest gross of work to be done in the 

preparation of pitches, within an extremely limited time span and creates further burdens on 

the limited availability of equipment and personnel resources. Given that TBC pitches are 

more actively used than any other venues, and, that these pitches are required to perform as 

Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

22 
 

well as the stadium pitches, this issue becomes of major concern and requires the necessary 

attention. 
 

Shading in stadiums

Establishing and maintaining grass in the shaded environment is a difficult task. The 

morphological changes of the plant that occur with reduced light intensities includes thinner 

leaves and reduced shoot density. Less tillering and a decrease in the rate of appearance of 

successive leaves on the stem are also noted. Grass roots are highly sensitive to reductions in 

light intensity and the root to shoot ratio decreases substantially in low light conditions. The 

growth experienced by the plant tends to be straggly, etiolated and sparse in shaded areas. 

This tends to be the case for both warm and cool season grasses and the effect of the 

microenvironment can have a drastic effect on trying to establish warm and cool season 

grasses. A number of the tournament stadiums lack sufficient light for optimum growth 

purposes, especially during the winter months. This is the result of stadium architecture which 

is beyond the control of pitch maintenance personnel. The only possible compromise in these 

instances would be to supply additional artificial lighting as required, as is done in 

international stadiums elsewhere. Such lighting units are not only unavailable locally and 

need to be imported, but are exorbitantly expensive and need to be ordered and planned into 

the construction of stadiums well in advance. It remains to be seen how effective the 

envisaged units to be installed at a few of the stadiums will ultimately be.  

These replace the light energy lost in the shade. There are two main types viz SGL 

Units (Netherlands), MLR Units (Norway). Lighting rigs in heavily shaded pitches reduce the 

risk considerably in terms of producing grass cover and the recovery of high wear areas. 

Before purchasing lights, a hemi-view shade analysis needs to be carried out on the potential 

candidate stadiums to produce: 

Shade maps and light energy levels achieved at various points in the pitch at different 

times of the year; 

Recommendation in terms of how many lights are needed;  

Recommendation and information on how much money it will take to run the units.  

On established swards, the use of plant growth regulator has been shown to reduce the 

stress effects of shade on the plant. Instead of the long etiolated growth habit a plant develops 

“searching” for the light, the growth regulator affects the hormonal balance within the plant 

and encourages more lateral growth and less stem-like tall growth. Although an increase in 

thatch may well be noted from warm season grasses when in regulation this can be reduced by 
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regular verti-cutting. Where shade levels are high within the new stadiums proposed the risk 

of less grass cover on the approach to the world cup as well as greater wear. With the loss of 

grass cover there will be a greater reliance on pitch reinforcements to keep the pitch stable. 

 

Conclusions and recommendations  

The privilege to be involved in the preparation of the pitches for the World Cup is a 

once in a life time opportunity but with great responsibilities. 

The importance of local knowledge regarding growing conditions and types of grasses 

is of utmost importance. Local knowledge will be the key factor in the preparation of the 

fields. In the case of Brazil some experience may be obtained from South Africa because both 

are southern hemisphere countries with totally different conditions compared to Europe. 

Although valuable experience will be obtained with the hosting of the confederations 

Cup one year before the World Cup, the end experience will still be TIME. 

The importance of starting NOW can not be over emphasized. 

The key words to remember should be: TIME, TRAINING, EQUIPMENT and 

LEVELS. 
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CAPÍTULO 1 (Tradução) 

Como foram preparados os campos de futebol da Copa do 

Mundo de Futebol 2010 na África do Sul 

A. S. Schoeman1 e C. H. van den Berg2 

 
(1) University of Pretoria; asschoeman@sagateway.com  
(2) vandenberg.charles@yahoo.com 

 

Capítulo traduzido por Leandro J. G. de Godoy e Angélica C. Corrêa da Silva. 

 

 
Prefácio 

Esse texto serve principalmente como uma breve informação para auxiliar no possível apoio às 

autoridades brasileiras, que de uma forma ou de outra, serão delegadas às responsabilidades para a preparação 

precisa dos campos para a próxima Copa do Mundo de Futebol a ser realizada no Brasil em 2014. 

Na medida em que nós, na África do Sul, tínhamos muito pouca informação e experiência ou apoio sobre 

o que construir para o mesmo evento de grande prestígio e relevância – talvez o relato inicial de nossas 

observações e experiências, neste caso, possa ser de substancial benefício para os nossos sucessores. 

 

Introdução

Uma série de diferentes desafios até agora têm sido encontrada na preparação dos 

campos para a Copa do Mundo de Futebol de 2010 na África do Sul. Os campos dos dez 

maiores estádios (a maioria deles recém-construído), juntamente com cerca de 15 estádios de 

treinamento geral e, mais de 40 e poucos campos de treinamento de times requerem uma 

preparação de qualidade superior, o suficiente para atender as exigências de cerca de 700 

jogadores profissionais internacionais.  

Um grande obstáculo tem sido a utilização simultânea dos estádios já existentes para 

prática de rugby - com os desafios, como, a pintura de logotipos do campo; diferentes 
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linha/marcas do campo; diferentes alturas de corte; tráfego/pisoteio em determinadas áreas e, 

mudança da trave do gol entre os jogos. 

A grama utilizada é a Kikuyu (Pennisetum clandestinum) ou a grama Bermuda 

(Cynodon spp.) ressemeada (oversseding) com azevém perene (Lolium perenne) e grama azul 

de Kentucky – Kentucky Bluegrass (Poa pratensis) no inverno. Kikuyu, a grama base, 

proporciona estabilidade para o rugby, mas causa problemas quando o crescimento suprime, 

quimicamente, a espécie ressemeada. Durante invernos suaves a grama Kikuyu rebrota, mas 

amarela durante os períodos de muito frio. 

Um desafio comum é o excesso de sombra dentro de muitos dos estádios designados. O 

torneio será realizado durante o inverno, geralmente com pouca expectativa de chuva. 

Drenagem, portanto, não é encarado como um principal problema. 

A segurança com os aspersores enterrados (escamoteáveis) está de acordo com as altas 

exigências da FIFA. Essa irrigação é útil para umedecimento do campo antes dos jogos. 

Sistemas de irrigação não enterrados, embora mais seguros para os jogadores, são 

problemáticos para usar pouco antes dos jogos. 

A Copa das Confederações da FIFA, realizada em 2009 demonstrou-se de grande valor 

na preparação para 2010. A maioria dos campos foi alocada para propósitos legais após o 

evento da copa das confederações e precisam ser adequadamente mantidos para estes fins. 

 

Metas e objetivos da FIFA 

 

A FIFA formou uma Comissão Organizadora encarregada da responsabilidade global da 

organização, montagem e realização da Copa do Mundo de Futebol de 2010, o evento na 

África do Sul. Esta comissão foi geralmente referida como o COMITÊ LOCAL DE 

ORGANIZAÇÃO (CLO). Para supervisionar as diversas atividades de um evento tão 

grandioso, uma série de subcomissões foi criada no âmbito do Comitê Local, cada uma dentro 

de áreas específicas de responsabilidade. Uma dessas subcomissões ficou conhecida como 

COMPETIÇÕES. Uma das principais tarefas (entre outras) da subcomissão COMPETIÇÕES 

era o de garantir que todo o campo de futebol a ser utilizado para a prática e para torneios seja 

entregue antecipadamente e em conformidade com as intransigentes normas universais da 

FIFA para a Copa do Mundo de Futebol de 2010. 

A fim de garantir que essas instalações dos campos estejam, estritamente, em 

conformidade com as exigências da FIFA (e mais importante, para a entidade organizadora 

verificar a situação de seus compromissos em execução), a então chamada EQUIPE DE 

Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

26 
 

MONITORAMANTO DE CAMPO (EMC), sob as orientações da subcomissão 

COMPETIÇÕES, foi aprovada e nomeada pelo CLO. A função da EMC foi visitar e 

investigar (de acordo com um determinado conjunto de critérios) e, por sua vez relatar (em 

uma base regular) para o CLO, às condições prevalecentes e o estado de todos os campos 

designados. 

Operações de monitoramento dos campos incluíram as seguintes atividades: 

Provisão e avaliação de toda a documentação pertinente (desenhos, especificações, 

procedimentos, etc.) referentes a construções novas e já existentes, ou projetos de renovação, 

para cada campo de futebol da Copa, bem como todos os campos de treinamento e prática 

escolhidos; 

Provisão e avaliação dos programas existentes/propostos de manutenção, inclusive do 

orçamento comparativo disponível e/ou de pessoal necessário e manutenção de máquinas 

/equipamentos para cada unidade individual; 

Monitoramento do desempenho da cada um dos campos do torneio; 

Avaliação contínua e/ou recomendações para cada uma das instalações monitoradas; 

Supervisão do torneio (no dia da partida).  

 

Para facilitar as atividades de fiscalização da EMC, um documento intitulado "Manual 

de campos de futebol" foi elaborado e distribuído a todas as pessoas envolvidas com a 

preparação dos campos para a Copa do Mundo de Futebol de 2010. 

Este documento também pode ser disponibilizado às autoridades brasileiras, que serão 

responsáveis pela Copa do Mundo de Futebol 2014, para, possivelmente, auxiliar nas 

operações relacionadas com os preparativos dos seus campos. 

Informações com relação aos requisitos da FIFA estão contidas no endereço da página 

na web: http://www.fifa.com/aboutfifa/documentlibrary/doclists/laws.html. Isso inclui uma 

publicação intitulada "Estádios: recomendações e requisitos técnicos (4th ed)" no seguinte 

endereço: 

http://www.fifa.com/mm/51/54/02/football_stadiums_technical_recommendations_and_requi

rements_en_8211.pdf. 

Esta publicação apresenta um projeto para o estádio de futebol do século XXI. Em seu 

detalhe, pretende ser um instrumento útil e prático para todos os envolvidos na concepção, 

construção e gestão de estádios. Capítulo 4: Área de Jogo - inclui as decisões fundamentais a 
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serem feitas sobre a área de jogo, do tipo de campo a ser instalado e a melhor maneira de 

assegurar que os jogadores possam jogar sem interrupções de espectadores. 

Além do acima mencionado, há surpreendentemente muito pouco, e se houver a 

literatura disponível é no que diz respeito à prescrição de construção e manutenção de campos 

de futebol, especificamente preparados com propósito para a Copa do Mundo de Futebol da 

FIFA. 

O contexto sul africano 

O clima e o ambiente da África do Sul

Uma localização subtropical, moderada pelo oceano em três lados do país e da altitude 

do planalto interior, justifica as condições de clima temperado quente, tão típicas da África do 

Sul - e tão popular com os seus visitantes estrangeiros. 

A África do Sul é famosa pelo seu sol. É um país relativamente seco, com uma 

precipitação média anual de cerca de 464 milímetros (comparada com uma média mundial de 

cerca de 860 milímetros). Enquanto, o Cabo Ocidental recebe a maioria de suas chuvas no 

inverno, o resto do país é, geralmente, uma região de chuvas de verão. 

No planalto interior a altitude - Joanesburgo está a 1.694 metros acima do nível do mar - 

mantém as temperaturas médias no verão inferior a 30 graus Celsius. No inverno, pelo mesmo 

motivo, as temperaturas noturnas podem cair ao ponto de congelamento e, em alguns lugares, 

com temperaturas mais baixas ainda. 

O inverno na África do Sul (maio-julho) é caracterizado, nas zonas de maior altitude do 

planalto interior, por dias secos, ensolarados e frescos e noites frias. 

A quente e úmida costa de KwaZulu-Natal, assim como o Lowveld (zonas mais baixas) 

das províncias de Mpumalanga e Limpopo, apresentam inverno fantástico com dias 

ensolarados e quentes e praticamente sem vento ou chuva. 

Nas altas montanhas do Cabo e do Drakensberg em KwaZulu-Natal geralmente neva no 

inverno. 

As condições climáticas no País variam bastante (Tabela 1 – vide texto original em 

inglês), por exemplo: 

Relativamente quente e seco na alta altitude em áreas do Norte, como Polokwane e 

Rustenburg (Figura 1 – vide texto original em inglês); 
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Frio e relativamente seco nas áreas centrais de Joanesburgo, Pretória e Bloemfontein. 

Essas áreas podem apresentar temperaturas mínimas abaixo de zero, o que implica a 

possibilidade de geadas; 

Temperado, mas com mais chances de chuva e vento no litoral de Durban e na baía de 

Nelson Mandela (Port Elizabeth); 

Maior probabilidade de chuva e vento na Cidade do Cabo. 

 

Como resultado dessas grandes variações de condições, diferentes filosofias sobre a 

utilização de diferentes espécies de grama tem sido aplicadas. Em geral, os campos de grama 

terão uma grama de estação quente como principal superfície (também referida como a grama 

base) até cerca de início de abril, quando é necessário a renovação. Na maioria dos casos, a 

grama de estação quente é a Kikuyu, enquanto em Durban é a Bermuda (Cynodon spp.). Cape 

Town e Mbombela são exceções nas quais os campos são de Ryegrass (azevém perene) desde 

o início. 

 

Utilização de espécies de gramas

A CLO deseja jogos de futebol como espetáculos em campos de excelente qualidade, 

comparável, na aparência e desempenho com outras instalações consideradas de padrão 

internacional. Para atingir este objetivo para um torneio que será realizado durante os meses 

de nosso inverno, será necessário utilizar gramas de clima temperado, (também conhecido 

como grama de estação fria) que são as quais são especificamente adaptadas e adequadas para 

esses fins. 

É importante, no entanto, perceber que essas gramas, embora adequadas para condições 

de inverno, não são capazes de suportar verões rígidos da África do Sul por um período 

sustentável. Portanto, é recomendado que todos os novos campos sejam estabelecidos de 

acordo com uma preparação de duas fases. O estabelecimento inicial deve consistir de um tipo 

de grama exótica (de estação quente), que formarão uma base permanente, no qual, as gramas 

de estação fria, acima citadas, são semeadas para proporcionar uma superfície temporária de 

inverno pela a prática da ressemeadura de inverno (overseeding). 

As gramas de estação fria utilizadas na ressemeadura (overseeding) dos campos (e 

semeadura direta, no caso dos estádios de Cape Town e de Mbombela) foram selecionadas na 

experiência anterior de ressemeadura de estádios, durante os últimos 15 anos na África do 

Sul, bem como dos resultados de ensaios com gramas de estação fria na África do Sul. 
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Foi resolvido, segundo experiência e observações prévias, fazer uso de uma mistura de 

85% de azevém perene (Perennial Ryegrass - Lolium perennae) e 15% da grama azul de 

Kentucky (Kentucky Bluegrass - Poa pratensis). O azevém perene - Ryegrass - consiste de 

uma mistura das três seguintes variedades: SR4600 (45%), ZOOM (20%) e DERBY 

EXTREME (20%). A mistura da grama azul de Kentucky - é constituída de 5% de cada uma 

das variedades de SR2284, TOUCHE e RHYTHM. Todos os campos foram semeados com 

1000 kg da mistura de sementes. Semeaduras adicionais com 500 a 750 kg de semente por 

campo serão realizadas perto do início da Copa do Mundo. Novas semeaduras serão feita em 

áreas de alto tráfego, como a área do pênalti. 

O legado

Quando a África do Sul se ofereceu para sediar a Copa de 2010, foi feito com base que 

o torneio deveria deixar um legado duradouro para o país. A hospedagem do torneio pela 

África do Sul é definida para beneficiar o país em várias áreas. O Governo Sul Africano já 

tinha empenhado um grande programa de investimento de infra-estrutura, mas a organização 

do Mundial de 2010 tem atuado como um catalisador para muitos dos projetos de infra-

estrutura atual. 

O torneio também está definido para trazer um número estimado de 450 mil visitantes 

internacionais de todo o mundo para o país, um impulso significativo para a indústria do 

turismo local, especialmente porque o evento será realizado durante a baixa temporada. Com 

o foco do mundo sobre o país antes, durante e após o torneio, a organização da Copa do 

Mundo também é uma oportunidade excelente de marketing para a nação anfitriã. A 

realização da Copa do Mundo deixará um legado duradouro para o futebol neste país. Após o 

torneio, são as comunidades em torno desses estádios que serão beneficiadas com melhoria 

das instalações desportivas. 

 

Tipos de campos 

Locais dos Estádios

Há dez, assim chamado, locais de jogos onde um total de 64 partidas do torneio será 

disputado. 

 

 

 

Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

30 
 

Johannesburg: Soccer City (Novo) 

95 000 lugares 

Altitude: 1694 m 

O "estádio" carro-chefe, onde serão realizadas a abertura e final da Copa. 

A fachada tem "aberturas verticais", que são alinhados em posição com os outros nove 

estádios Copa do Mundo da FIFA. 

O estádio lembra uma “cabaça", que é uma panela africana. 

Campo com base (top soil) de areia ("StaLok" de reforço com a grama base Kikuyu). 

 

Johannesburg: Ellis Park Stadium  

70 000 lugares 

Altitude: 1694 m 

O trabalho de renovação no estádio consistiu de pequena atualização. 

Cena da vitória histórica da África do Sul sobre a Nova Zelândia na final da Copa do 

Mundo de Rugby. 

Tradicionalmente, um estádio de dupla utilização, tanto para futebol e rugby. 

Campo com base (top soil) de areia ("StaLok" de reforço com a grama base Kikuyo). 

Desso GrassMaster (fibras de grama sintética entrelaçada com a grama natural) será 

instalada em meados de abril de 2010. 

 

Cape Town: Green Point Stadium (Novo)   

70 000 lugares 

Altitude: 42 m 

Um dos dois únicos campos estabelecidos com uma mistura somente de gramas de 

estação fria. 

Um dos estádios para as semi-finais. 

Campo com base (top soil) de areia ("Netlon" de reforço com apenas a grama ryegrass – 

azevém perene). 

 

Durban: Moses Mabhida Stadium (Novo) 

70 000 lugares (a capacidade pode ser aumentada para 84 000 lugares) 

Altitude: 8 m 

Um teleférico observador corta longitudinalmente o estádio. 

Propriedade do SAFA, o estádio vai operar sete dias por semana durante todo o ano. 
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Um local para as quartas de final e semi-finais. 

Campo com base (top soil) de areia ("StaLok" de reforço com grama base Bermuda). 

 

Pretoria: Loftus Versfeld Stadium (Atualizado)  

50 000 lugares 

Altitude: 1330 m 

Estádio existente atualizado. 

O local do estádio foi utilizado pela primeira vez para o esporte em 1906. 

Conhecido como o estádio de rugby "Bullring" - casa do famoso time “Bulls”. 

Outro estádio de dupla utilização para futebol e rugby. 

Campo com base (top soil) de areia (sem reforço adicional, mas com grama base 

Kikuyu). 

 

Port Elizabeth: Nelson Mandela Bay Stadium (Novo)  

50 000 lugares 

Altitude: 60 m 

Nomeado NMB após a lendária figura de renome político de Nelson Mandela. 

Primeiro recém-construído estádio a ser sido usado até a data. 

Inicialmente previsto como um dos estádios para Copa das Confederações em 2009, 

mas não pôde ser concluído a tempo. 

Campo com base (top soil) de areia ("Netlon" de reforço grama Kikuyu). 

 

Rustenburg: Royal Bafokeng Stadium (Atualizado) 

46 000 lugares 

Altitude: 1153 m 

O estádio Royal Bafokeng recebeu uma reforma em seu setor oeste. 

O estádio Royal Bafokeng é o único estádio de propriedade privada utilizado durante a 

Copa das Confederações e a ser utilizado na Copa de 2010. 

No futuro, será utilizado como um estádio de dupla utilização, tanto para futebol e 

rugby. 

Campo com base (top soil) de areia (sem reforço adicional, mas com grama base 

Kikuyu). 
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Polokwane: Peter Mokaba Stadium (Novo) 

45 000 lugares 

Altitude: 1230 m 

Receberá apenas quatro partidas. 

Campo com base (top soil) de areia (sem reforço adicional, mas com grama base 

Kikuyu). 

 

Bloemfontein: Free State Stadium (Reformado) 

48 000 lugares 

Altitude: 1351 m 

Estádio reformado para Copa de 2010. 

Primeira rodada e jogos da segunda e local semi-final. 

Oferece entretenimento para até 6.000 convidados VIP. 

Também um estádio de uso duplo para futebol e rugby. 

Campo com base (top soil) de areia ("StaLok" de reforço com a grama base Kikuyu). 

 

Nelspruit: Mbombela Stadium (Novo) 

46 000 lugares 

Altitude: 671 m 

Último dos estádios concluídos. A construção foi adiada após os danos causados por 

uma tempestade. 

O outro campo estabelecido com uma mistura somente de gramas de estação fria  

Receberá apenas quatro partidas. 

Campo com base (top soil) de areia ("Desso GrassMaster" de reforço com apenas a 

grama ryegrass – azevém perene). 

 

Centro específico de locais de treinamento (CELT)

Para cada um dos principais estádios da Copa haverá pelo menos um, então chamado, 

CELT, utilizado para treino de equipes estrangeiras longe de seu campo base. Em alguns 

casos, onde os estádios são mais freqüentemente utilizados, dois CELTs foram alocados. 

Contudo, não é esperado que o CELT seja amplamente utilizado, como a maioria das 

equipes optou por alojamentos mais próximos do Estádio, que coincidem com o horário de 

seus jogos. 
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Isto significa que eles preferem confinar o seu treinamento, principalmente, no campo 

do alojamento e viajar para o Estádio pouco antes do jogo particular. 

 

Locais de alojamento base de treinamento de equipe (LABTE)

Cada equipe escolheu um local adequado de acomodação durante o tempo em que 

estarão envolvidos no torneio. Isto é conhecido como um Alojamento Base da Equipe (ABE), 

que é acoplado a um centro de treinamento, onde a maioria dos treinos da equipe ocorrerá. Foi 

providenciado um campo de treinamento por ABE, no entanto, em muitos casos mais de um e 

até três campos foram preparados para algumas das equipes nesses locais. Aparentemente, 

estes campos serão mais intensamente utilizados do que o inicialmente previsto. Por esta 

razão, estes campos exigirão manutenção mais intensiva e deve equivaler, em comparação, 

mais diretamente com a dos Estádios. Os requisitos específicos destes campos incluem a 

segurança e privacidade 

Local de treinamento dos Árbitros (LTA)

Um local especial foi designado para fins de treinamento dos árbitros, composto por 

dois campos completos e uma ampla área de exercício foi prevista e preparada. 

Como acima de 90 árbitros vão utilizar essas instalações, em um dado momento, espera-

se (experiência durante a Copa das Confederações) que estes campos irão ser submetidos a 

extensos desgastes. Posteriormente, cuidados adicionais deverão ser prestados na manutenção 

destes campos específicos. 

 

Requisitos de construção 

 

Para os propósitos desta palestra  só  será discutida  a  construção dos  locais de  jogo. 

Três tipos diferentes de construção do campo de futebol foram utilizados: 

 

Campos com base de areia (top soil) sem reforço

Um procedimento típico utilizado para a construção de campo com base de areia é 

descrito abaixo. 

Escavar a uma profundidade de 400 mm (ou 450 milímetros, se uma camada 

intermediária deve ser incluída). A sub-superfície do campo deve ser muito bem compactada 

e, de preferência em conformidade com o grau de elevação da superfície terminada. Como 
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alternativa a superfície do cascalho deve estar em conformidade com a elevação final do 

campo. 

Vala de drenos (de profundidade e largura específica) para acomodar tubos de 

drenagem, circular, perfurada, de PVC flexível (tubos de 100 mm de diâmetro) sobre uma 

camada de brita de 25 milímetros sem saída em um gradiente mínimo de 1 em 250. O layout

do sistema de drenagem deve ser, preferencialmente, uma “rede” (ou seja, perpendicular à 

linha lateral do campo), com 5 m de espaçamento entre laterais de drenagem que descarregam 

em linhas com saídas adequadas. "Pipe Flat" (tubo achatado) pode ser considerado como uma 

alternativa mais econômica de custo e tempo. Sob nenhuma circunstância podem ser 

utilizadas em torno ou acima de qualquer linha de drenagem "mantas geotêxteis". "Mantas 

Geotêxteis" ou DPC impermeável podem se justificada/necessária serem usadas diretamente 

em cima da camada compactada.  

Trincheiras preenchidas (ao lado e sobre os tubos) com material de cascalho específico 

ao nível da sub-base, possibilitando 50 milímetros de espaçamento entre os dois lados da 

tubulação e na face vertical da trincheira. 

Colocar o cascalho até uma profundidade de 100 milímetros sobre a sub-base. O 

tamanho de partícula do cascalho será determinado pela distribuição do tamanho de partículas 

do meio de crescimento com base de areia. É extremamente essencial que o correto cascalho 

seja utilizado para estabelecer o requerido, chamado "fator de ligação". Note que esta 

especificação é baseada no princípio de um lençol freático elevado para assegurar a retenção 

de umidade adequada no meio de cultura de areia. Se a ligação não está suficientemente 

estabelecida, este método de construção não funcionará corretamente, de qualquer modo. Se o 

correto (especificado e testados / aprovado em laboratório) cascalho não pode ser obtido, uma 

camada intermediária de 50 milímetros de areia grossa (custo adicional), entre o cascalho e as 

camadas do meio de crescimento, é indispensável. Uma camada impermeável (à prova d'água) 

deve ser colocada ao redor de todo perímetro e na profundidade total escavada do campo, 

antes de colocar as camadas de cascalho e areia. 

Colocar a camada de areia do meio de crescimento a uma profundidade de 300 

milímetros sobre a base de cascalho, de uma forma para não deslocar o a camada de cascalho 

subjacente. A gama de distribuição de tamanho de partículas de areia é fundamental. Somente 

a areia de uma fonte aprovada deve ser usada. Pelo menos 60% (de preferência mais) das 

partículas devem estar dentro da faixa de areia média e ser compatível com o cascalho para 

garantir a ligação necessária. Inclusão de 5 a 10% (em volume) do material orgânico 
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adequado deve ser pré-misturado (fora do local) na areia antes de colocar. É essencial que as 

especificações da areia sejam rigorosamente respeitadas, e continuamente monitorada durante 

a colocação. O estabelecimento principal da superfície deve ser alcançado pelo molhamento 

desta. 

Nivelar a laser o meio de crescimento a base de areia nos exatos declives (ou seja, 

queda mínima de 1 / 100 do centro para os lados do campo) para proporcionar uma transição 

suave, e uniforme em toda a superfície concluída. Reforço / estabilizante de material (de 

preferência para campos com base de areia) deve ser adequado, completo e uniformemente 

misturado no meio de crescimento durante o processo de nivelamento. Um sistema de 

irrigação profissionalmente projetado no campo (de preferência não mais do que oito 

aspersores enterrados escamoteáveis – pop-up) deve ser instalado por uma respeitável 

empresa de irrigação. 

Aplicar fertilizante de arranque para a zona de raízes e estabelecer a superfície do 

gramado por meio de sprigs (rizomas) de grama - a ser realizado apenas por um empreiteiro 

experiente desta natureza. A grama Kikuyu (mas não excluindo Cynodon) é a escolha 

adequada de grama em qualquer lugar. O plantio por tapete de grama, se possível, deve ser 

desencorajado (devido à desigualdade inevitável após o estabelecimento). A superfície que 

recebeu os sprigs deve ser levemente rolada para alcançar uma correta, regular e uniforme 

superfície final. 

Aplicar os procedimentos de manutenção adequados durante o período de 

crescimento. A ressemeadura só deve ser feita por um contratante respeitável e experiente no 

momento oportuno. Qualquer material aplicado para top-dressing deve, em todas as ocasiões, 

ser exatamente o mesmo que a areia utilizada para a construção original. A gama de máquinas 

dedicadas à manutenção prescrita deve ser adquirida e mantida no local. Isso deve fazer parte 

do orçamento do projeto. 

 

É universalmente aceito que a areia (em especial, quando predominantemente grossa) 

utilizada para o meio de crescimento pode ser geralmente considerada como "instável" e, 

portanto, requerem algum tipo de reforço para melhorar a tração e a capacidade de corte da 

superfície gramada. Caso não sejam introduzidos elementos de reforço para o perfil do meio 

de crescimento para tal estabilização, esta só pode ser devidamente alcançada por meio da, 

assim chamada, grama de base. Daí a utilização da grama Kikuyu ou Bermuda (regiões 

costeiras), como grama de base para reforço em alguns campos dos estádios. Estas gramas de 

base, ao contrário das gramas utilizadas na ressemeadura, têm ambos os hábitos de 
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crescimento, estolonífero e rizomatoso, produzindo um sistema radicular que é capaz de 

"ancorar" as raízes mais superficiais das gramas ressemeadas (overseeding) de formas 

semelhantes para os diversos tipos de sistemas de reforço, normalmente utilizados. 

Apenas dois campos dos estádios, ou seja, Royal Bafokeng e Loftus não têm reforços, e, 

como tal, são inteiramente dependentes da grama Kikuyu como grama de base para o reforço 

necessário para a estabilização da superfície. 

Campo com base de areia com reforço 

A construção de campos com o reforço é essencialmente o mesmo que campos com 

base de areia sem reforço. 

Para além do acima mencionado dois campos, todos os outros campos têm incorporado 

meio de crescimento de areia, um ou outro, dos sistemas de reforço disponíveis pela principal 

razão de estabilização necessária. 

Os sistemas de reforço disponíveis para uso na África do Sul foram os seguintes: 

"StaLok" - fibras de polipropileno fibrilada incorporadas ao substrato antes do 

plantio. Quando misturado com o substrato de areia, as fibras se abrem e tornar-se uma 

estrutura em rede, que se interligam com os grãos de areia. Teoricamente, eles agem como 

uma massa de raízes indestrutíveis suportando a tensão de tráfego, melhorando a estabilidade 

da areia, e resultando em danos mínimos na superfície. 

(http://www.stabilizersolutions.com/product/view/17). 

"Netlon" - malha de elementos de polipropileno flexível (aproximadamente do 

tamanho de cartão) são misturadas com a zona de raiz do substrato. As unidades estão 

interligadas entre si e com partículas de areia da zona de raiz para criar uma estrutura 

tridimensional estável abaixo da superfície da grama. Como as raízes se desenvolvem, eles se 

entrelaçam com os elementos da malha para formar um sistema radicular profundo ancorado. 

Ao contrário de outros reforços, que proporcionam apenas um aumento na estabilidade, estes 

elementos são projetados para resistência à flexão ("elasticidade") também. 

 (http://www.strathayr.com.au/html/turf/images/1_Profile-LG.jpg e  

http://www.resisolutions.com/technology/TurfMesh/NetlonSportsBrochure.pdf). 

"Desso - GrassMaster" - máquina de costurar fibras de polipropileno verticalmente 

na zona da raiz de substrato de areia de uma superfície gramada estabelecida, a uma 

profundidade de 20 cm reunidas a dois centímetros - que constituem mais de 20 milhões de 

fibras de suporte de grama artificial (abaixo e entre a lâminas foliares da grama natural) em 

um único campo de futebol. Este sistema é de longe o mais caro, embora (provavelmente) a 
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mais eficaz, mas necessita de constante manutenção para sustentar a eficácia exigida da 

mesma.  

(http://www.dessosports.com/en/desso-grassmaster.html). 

 

Campos com base de solo 

Ao contrário de campos com base de areia, campos com base de solo têm relativamente 

muito menos areia de natureza mais grosseira, e geralmente pode ser descrito como solo 

natural de uma textura arenosa para franco-argilosa - com ou sem um sistema de drenagem 

sub-superficial instalado. A areia é apenas ocasionalmente introduzida por meio de, e 

exclusivamente para os fins de cobertura (top dressing) - sem melhoria da zona radicular do 

substrato. 

Apenas um campo para a Copa do Mundo da FIFA de 2010 é composto por esta 

descrição, chamado, Loftus. Este é um campo existente, que tem sido utilizado com sucesso, 

como tal, durante muitos anos, e também durante a Copa das Confederações de Futebol de 

2009, ao passo que campos com base de solo são normalmente menos bem drenados dos 

campos com base de areia, este obstáculo particular foi devidamente superado, no caso do 

Loftus pela instalação de um sistema de drenagem "Shelton". Isto implica na instalação de 

equipamento especializado em um campo existente, por meio de abertura de valas para 

colocar as linhas de drenagem sub-superficiais interligadas verticalmente com cascalho e/ou 

faixas de areia sobre tais drenos incorporados à superfície campo.  

(http://www.shelton.co.za/?Task=system&CategoryID=1589&HeadingText=Advantage

s) 

Drenagem - sendo uma parte integrante essencial da construção de qualquer campo de 

esporte - foi instalada em todos os campos dos estádios, tampouco, como descrito nas 

especificações de construção acima, ou por meio de um sistema de drenagem "Shelton". 

Irrigação - igualmente, de caráter indispensável em gramados esportivos (especialmente 

para a irrigação das gramas ressemeadas – overseeding) - foi instalado simultaneamente em 

todos os campos dos estádios. Com exceção dos estádios de Ellis Park e Loftus, onde o 

sistema de irrigação é constituído por um perímetro de canhões de água (seis por campo), 

todos os outros campos têm instalado aspersores enterrados escamoteáveis do tipo de pop-up. 

Embora, inicialmente, desencorajados pela FIFA, principalmente por razões de segurança, o 

sistema de irrigação no campo, revelou-se mais adequado para as necessidades específicas da 

Copa do Mundo da FIFA de 2010. Uma variedade de sistemas (variando de três a seis, oito, 
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ou mais aspersores no campo) foi empregada, dependendo das circunstâncias particulares de 

cada estádio. 

 

Reforma dos campos 

A importância das reformas de fim da temporada antes da Copa do Mundo pode ser 

uma operação que pode trazer os campos para um padrão aceitável. Um bom processo de 

renovação assegurará uma transição harmoniosa entre as espécies de estação quente e fria, 

bem como acertar os níveis dos campos. 

Os objetivos da renovação do campo são os seguintes: 

Acertar os níveis da superfície;  

Produzir reforço sintético de volta mais próximo da superfície; 

Remover ou manejar o thatch (colchão);  

Remover ou manejar o crescimento vegetativo das gramas de estação quente; 

Melhorar a drenagem. 

 

Renovação do tipo 1: escarificação

Destina-se a manejar a grama de estação quente com corte vertical regular, escarificação 

e cuidados na entrada de nutrientes e de água para a produção de gramado tão bom quanto o 

possível para que quando ela persistir na transição entre a grama de estação fria e quente, os 

efeitos não sejam tão ruins. Os reguladores de crescimento também devem fazer parte desta 

operação. A grama produzida deve seria o melhor gramado possível de Kikuyu e poderia ser 

muito escarificado, tratados, de preferência, com o MSMA e QUINCHLORAC e mais 

ressemeada com azevém perene - ryegrass (um agrônomo deveria especificar cuidadosamente 

esta operação). 

 

“Fraise mowing” (Fresagem)

O uso de herbicidas mais agressivos na grama Kikuyu, em combinação com MSMA e 

QUINCHLORAC antes de retirar a grama Kikuyu. Isso deixa a coroa da planta na superfície 

e mantém os níveis atuais do campo (positivo se eles são bons, negativo se eles são maus). 

Esta operação irá também remover o thatch, material fibroso, da superfície. A 

descompactação com pino oco, cobertura (top dressing) com areia e a operação de 

ressemeadura deve continuar e uma vez que a ryegrass tenha se estabelecido, o controle da 
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grama Kikuyu seria química e potencialmente através de herbicidas pré-emergência 

(garantindo um bom gramado de ryegrass estabelecido). É mais eficaz do que somente a 

escarificação. 

 

Remoção de superfície (Koro)

O uso de herbicidas não seletivos para remover a grama Kikuyu e remover a camada 

superficial de 30-40 mm de grama e thatch com a máquina Koro. Esta opção é uma 

abordagem em duas vertentes - a ajudar a acertar os níveis, mas também retirar a grama 

Kikuyu. O campo pode ser renivelado e completado com mais areia e adicionado reforço. 

Drenagem extra também pode ser instalada. Feito na hora certa (para o fim do verão), o 

campo poderá ser utilizado para jogo novamente dentro de seis semanas após a operação. 

 

Ressemeadura: práticas e procedimentos  

As operações de ressemeadura podem ser resumidas como segue: 

A grama Kikuyu foi quimicamente tratada com Primo Maxx e MSMA para restringir a 

rebrota de Kikuyu após a ressemeadura; 

A grama Kikuyu foi escarificada em duas direções para remover a maioria das partes 

verdes das plantas e criar espaço para o azevém (ryegrass), durante a ressemeadura; 

O campo foi aerado com pino oco para aliviar a compactação; 

O campo foi coberto com areia (top dressing) especialmente formulada e espalhada 

por um equipamento em diferentes direções para assegurar uma boa superfície; 

Semente foi aplicada com uma semeadora 'Speed Seeder'; 

O campo foi polvilhado com areia para cobrir as sementes; 

Um programa de irrigação foi aplicado para permitir que a germinação ocorra. 

Manutenção de equipamentos e treinamento de pessoal

Uma área identificada como ponto chave é a manutenção dos campos na preparação 

para a Copa do Mundo. O uso de equipamento inferior, não só compromete a utilização dos 

campos, mas também pode prejudicar os jogos. Por exemplo, se um tubo estava para estourar 

em um aspersor ou um bico entupir quando da aplicação de ferro, as conseqüências poderiam 

ser embaraçosas e caras. 
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Embora o uso de cortadores empurradas manualmente é uma prática comum no Reino 

Unido, a qualidade do corte alcançado na grama Kikuyu pode não ser tão bom quanto cortado 

com máquinas de cortar grama. Máquinas de cortar grama precisam ser muito pesadas para 

cortar esta grama com sucesso de modo adequado. Não há dúvida de que cortadores 

empurrados manualmente darão um melhor corte e acabamento em Ryegrass (azevém 

perene), mas o acabamento da grama Kikuyu e mesmo de outras gramas de estação quente 

pode ser variável. Além disso, pode ser difícil obter um bom corte vertical com máquinas 

empurradas manualmente e elas tendem a não ter força suficiente para realizar o corte vertical 

através de gramas semelhantes à Kikuyu. Assim, tanto para pedestres e passeio em segadeiras 

são recomendadas. Os cortadores empurrados manualmente devem ser utilizados ao longo do 

processo a partir da semeadura para cortar o azevém. A lista dos principais equipamentos 

necessários em cada local é fornecida abaixo: 

Cortador de grama helicoidal montado (por exemplo, Tri King ou Toro 2300D), que 

pode ser equipado com cilindros de corte vertical e corte de final de estação. Este também 

pode ser usado como um cortador de reserva; 

2 cortadores empurrados manualmente utilizados para apresentação e preparação 

profissional do campo (por exemplo, Dennis Premier ou similar);  

4 roçadoras empurradas manualmente (Honda) para limpeza do campo; 

1 trator pequeno e compacto (30-40 hp); 

1 pulverizador a ser acoplado a trator, com 3 opções de bicos para aplicação de 

defensivos e fertilizantes; 

1 distribuidor de adubo granulado a ser acoplado em trator; 

1 pequeno reboque basculante; 

1 verti-drain a ser acoplado em trator com uma série de pinos sólidos e ocos; 

1 colhedora manual de tapetes de grama; 

1 aplicador pequeno de areia em cobertura (pode ser alugada); 

Pelo menos 10 garfos (divot); 

1 distribuidor de fertilizante manual tipo "Scotts"; 

1 semeadora de sulco ('Pro Seed' or 'Blec' dimple seed); 

Escova.
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Acompanhamento dos requisitos de desempenho 

É evidente que qualquer campo de futebol não só deve estar em conformidade com 

mínimas qualidades estéticas, mas o mais importante é necessário também desempenhar de 

forma adequada do ponto de vista funcional. O último (que normalmente não é perceptível 

visualmente) é necessário ser empiricamente medido com instrumentação específica para 

determinar se o campo está em conformidade com as condições de jogo necessárias. 

Parâmetros que são normalmente medidos são os seguintes; 

 

“Quique” da bola (retorno) 

Bola de futebol oficial da FIFA na pressão exigida e aparelhos de quique. 

Medido  como  porcentagem  (%)  da  altura  do  quique  da  bola  de  uma  queda  de  3m 

vertical. 

Preferidos = 20‐50 

Aceitável = 15‐55 

 

Rolagem da bola

Bola de futebol oficial da FIFA na pressão exigida e "stimpmeter" (rampa) em ângulo de 

45 °. 

Medida como a distância em metros (m) rolada pela bola lançada da altura de uma 

rampa de 1m de altura. 

Preferidos = 3-12 

Aceitável = 2-14 

Tração superficial

“Chuteira com cravo” com medidor de torque colocada e torcidas/girada sobre a 

superfície da grama. 

Medido como o torque (Nm) necessário para deslocar ou “rasgar” a grama pelo disco do 

cravo da chuteira. 

Preferidos = mais de 25 

Aceitável = mais de 20 

 

Dureza da superfície
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“Glegg” testador de impacto colocado sobre a superfície com repetidas martelada. 

Medido em gravidades (G), com um martelo de 0,5 kg lançado de uma altura de 0,55 m. 

Preferidos = 55-140 

Aceitável = 35-200 

 

Uniformidade da superfície

Vara reta de cerca de 3m de comprimento, colocada sobre a superfície da grama, ou um 

nível a laser. 

Medido como o desvio-padrão, em milímetros (mm) da altura da grama em vários / 

diferentes posições ao longo de uma determinada linha. 

Preferidos = inferior a 6 

Aceitável = inferior a 8 

Outros parâmetros

 Medição da superfície de cisalhamento ("Clegg" testador de corte) 

 Medição de infiltração de água (infiltrômetro) 

 Medição de penetração na superfície (penetrômetro) 

 Medição da cobertura de grama (por quadrante) 

 Medição da profundidade da raiz (perfil do solo) 

 Medição de acidez / alcalinidade (medidor de pH do solo) 

 Medição de umidade do solo (tensiômetro) 

 

Problemas e obstáculos 

Obrigações contratuais do estádio

Campos não devem fazer parte do contrato global do estádio. Isso causa problemas sem 

precedentes, com prazos e requisitos próprios de construção e manutenção do campo, como o 

campo é desnecessariamente colocado sob as mesmas obrigações do estádio. Prazo 

insuficiente, portanto, é atribuído para a construção e preparação adequada do campo e, ao 

passo que, normalmente, o tempo adequado é disponível para esses fins após a conclusão do 

estádio. Este é um grande obstáculo que precisa ser adequadamente tratado. 
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Monitoramento das atividades do campo

Estas ações devem ser instauradas desde o início (ou seja, tão cedo quanto possível), 

pela nomeação de pessoal qualificado com conhecimento suficiente de construção de campos 

- inclusive de dar parecer sobre propostas de design do campo e supervisão autorizada 

contínua de todas as operações de construção do campo. Equipamentos de teste de 

desempenho do campo devem ser garantidos com antecedência, e o pessoal deve ser 

devidamente treinado na aplicação dos procedimentos para a utilização do mesmo, para fazer 

recomendações efetiva e significativa na apresentação final de todos os campos envolvidos. 

 

Campos de emergência

A FIFA tem sido muito inflexível sobre a provisão dos chamados campos de 

emergência (ou substituição), no advento de problema com algum campo para a Copa do 

Mundo de 2010. Isto é provavelmente devido a inadequações verificadas durante a Copa do 

Mundo de 2006 na Alemanha. 

Em circunstâncias prevalecentes - devido à distância, as condições climáticas e da 

tecnologia disponível - isto é, de fato, um termo impróprio e não atingível na África do Sul.

Equipamentos e recurso humano

A demanda e a disponibilidade de equipamentos, não só para a construção, mas 

especialmente para operações de manutenção foi considerada deficiente no cenário sul-

africano. Durante as últimas fases de construção ou renovação a insuficiência de 

equipamentos, bem como de pessoal causou um grande obstáculo na finalização de muitos 

campos de alojamento antes do “período de janela" para a ressemeadura. As máquinas nem 

sempre estão disponíveis na África do Sul e, portanto, precisam ser importadas, causando 

mais atraso de tempo. Este também parece ter sido o caso no fornecimento de equipamentos 

necessários para a manutenção adequada, de acordo com as normas exigidas para a 

apresentação final dos campos. Estes aspectos devem ser cuidadosamente planejados desde o 

início, para evitar a consternação mais tarde. 

 

Treinamento de pessoal

Um dos elementos-chave para proporcionar qualidade nos campos é a capacidade de 

manutenção do pessoal. Este é um aspecto que (por diversos motivos imprevistos) tem sido 

extremamente negligenciada no contexto sul-africano. O aspecto de especialista adequado no 

treinamento de pessoal (especialmente durante o torneio), não pode ser subestimado. A 
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formação do pessoal é bastante independente de todas as outras operações e, portanto, deve 

ser iniciado o mais rapidamente possível. 

 

Requisitos gerais exigidos nos campos finalizados

Não ter sido exposto a torneios internacionais de futebol (além da Copa das 

Confederações de 2009), em qualquer grau maior no passado, os requisitos exigIdos para um 

torneio da natureza e extensão da Copa do Mundo de Futebol da FIFA, eram um pouco 

subestimados. Só agora que a preparação final dos campos está disponível, a importância da 

apresentação meticulosa do campo está sendo trazida para a realidade. 

Recuperação de gramas de estação quente 

Um dos principais problemas com o qual tem que se preocupar é a inevitável 

recuperação ou rebrota da grama Kikuyu nos campos em que esta tem sido utilizada esta 

grama base. Esta continuará a ser um problema (também em outras partes do mundo) onde 

gramas de estação quente precisam ser substituídas durante os meses de inverno, com as 

gramas de estação fria necessária para a Copa da FIFA. Isto será certamente agravada pelas 

condições de inverno ameno. Embora as estratégias fossem postas em prática para evitar a 

rebrota da grama Kikuyu, incluindo a utilização de reguladores de crescimento e outras 

substâncias químicas, parece que estas, sob tais circunstâncias, podem ter sido subestimadas. 

Preparação atrasada dos campos de treinamento dos alojamentos 

Um problema muito sério é o atraso do sorteio da FIFA para o torneio, e o anúncio 

subseqüente atrasado dos locais para os acampamentos base das equipes. Isso coloca uma 

enorme pressão sobre os construtores dos campos para concluir, de longe, o trabalho mais 

bruto a ser feito na preparação dos campos, num espaço de tempo extremamente limitado e 

cria encargos adicionais sobre a limitada disponibilidade de equipamentos e recursos 

humanos. Dado que os campos de treinamento dos alojamentos são mais usados ativamente 

do que quaisquer outros locais, e que estes campos são necessários para realizar, bem como os 

campos do estádio, esta questão torna-se motivo de grande preocupação e exige a atenção 

necessária. 

Sombreamento nos estádios

Estabelecer e manter a grama no ambiente sombreado é uma tarefa difícil. As alterações 

morfológicas das plantas que ocorrem com reduzida intensidade de luz incluem folhas mais 
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finas e de densidade reduzida de plantas. Menor perfilhamento e uma diminuição na taxa de 

aparecimento de folhas sucessivas no caule também são notados. As raízes são altamente 

sensíveis à redução na intensidade da luz e a relação raiz/parte aérea diminui substancialmente 

em condições de pouca luz. O crescimento apresentado pela planta tende a ser espalhado, 

estiolado e esparso em áreas sombreadas. Isto tende ser o caso tanto para gramas de estação 

quente e fria e ao efeito do microambiente pode ter um efeito drástico sobre a tentativa de 

estabelecer gramas de estação quente e fria.  

Alguns dos estádios da Copa faltam luz suficiente para fins de crescimento ótimo da 

grama, especialmente durante os meses de inverno. Isto é o resultado da arquitetura do estádio 

que está além do controle do pessoal de manutenção do campo. O único ajuste possível, 

nesses casos, seria a utilização de fontes adicionais de iluminação artificial, conforme 

necessário, como é feito nos estádios internacionais em outros lugares. Essas unidades de 

iluminação não estão disponíveis na África do Sul e precisam ser importadas, mas são 

exorbitantemente caras e precisam ser encomendadas e planejadas na construção de estádios 

com bastante antecedência. Continuam sendo vistas como efetivas as unidades previstas para 

serem instaladas em poucos dos estádios em última instância. 

Estas unidades substituem a energia da luz perdida com a sombra. Existem dois 

principais tipos de unidades, a saber: unidade SGL (Países Baixos) e unidades MLR 

(Noruega). Equipamentos de iluminação em campos fortemente sombreados reduzem o risco, 

consideravelmente, em termos de produção da cobertura de grama e na recuperação de áreas 

de alto desgaste. Antes da compra das luzes, uma análise do panorama da sombra, nos 

estádios candidatos potenciais da utilização, deve ser realizada para a produção de: 

Mapas de sombra e de níveis de energia de luz alcançados em vários pontos do campo 

em diferentes épocas do ano; 

Recomendação em termos de quantas luzes serão necessárias; 

Recomendação e informações sobre quanto dinheiro será necessário para comprar e 

instalar as unidades. 

Em gramados estabelecidos, o uso de regulador de crescimento tem mostrado reduzir os 

efeitos do estresse de sombra sobre a planta. Em vez do hábito de crescimento estiolado que a 

planta desenvolve "procurando" a luz, o regulador de crescimento afeta o equilíbrio hormonal 

dentro da planta e estimula o crescimento mais lateral e menos como o crescimento em altura 

do caule. Embora um aumento no thatch (colchão) pode ser bem notado em gramas de 

estação quente, quando aplicado regulador de crescimento, este pode ser reduzido por corte 

vertical regular. Onde os níveis de sombreamento são altos no interior de novos estádios 
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ocorre o risco de menor cobertura do solo pela grama durante a realização da Copa do Mundo, 

bem como um maior desgaste. Com a perda de cobertura de grama, haverá uma maior 

dependência de reforços no campo para manter o campo estável. 

 

Conclusões e recomendações

O privilégio de estar envolvido na preparação dos campos para a Copa do Mundo é uma 

oportunidade única na vida, mas com grandes responsabilidades. 

A importância do conhecimento local sobre as condições de crescimento e tipos de 

gramas é essencial. O conhecimento local será o fator-chave na preparação dos campos. No 

caso do Brasil, algumas experiências podem ser obtidas com a África do Sul, pois ambos são 

países do hemisfério sul com condições totalmente diferentes em relação à Europa. 

Embora uma experiência valiosa seja obtida com a realização da Copa das 

Confederações um ano antes da Copa do Mundo, a experiência final ainda será realizada no 

momento real.  

A importância de começar o quanto antes deve ser enfatizada. 

As palavras‐chave que devem ser lembradas para que ocorra uma boa preparação para a Copa 

do Mundo de Futebol são: TEMPO, TREINAMENTO, EQUIPAMENTO e NÍVEIS.
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CAPÍTULO 2

Situação atual e perspectivas do mercado de grama no Brasil 
 

 

Maurício Ercoli Zanon1 e Eder Carlos Pires2 

 
(1) Engenheiro Agrônomo, M.Sc.; Itograss Agrícola Alta Mogiana Ltda.; mauricio@itograss.com.br  
(2) Engenheiro Agrônomo; Itograss Agrícola Alta Mogiana Ltda.; eder@itograss.com.br  

 

 

Introdução

O mercado brasileiro de grama cultivada teve início em 1973, com o início das 

operações de produção da Itograss Agrícola Ltda, no município de Itapetininga/SP. O 

primeiro cultivar produzido foi a chamada grama coreana (Zoysia matrella). Neste período o 

produto era colhido manualmente no formato de “rolos” com as seguintes dimensões: 125 x 

63,5 cm. 

Hoje se cultiva grama em quase todos os estados brasileiros, chegando a um total de 

aproximadamente 20 cultivares comercializadas, além da introdução de várias tecnologias de 

plantio. 

 

A evolução do mercado 

 

A evolução do mercado de grama no Brasil pode ser apresentada enfocando três 

aspectos distintos: o mercado de paisagismo, o mercado esportivo e a introdução de técnicas e 

tecnologias de plantio. Nas Figuras 1, 2 e 3  pode-se observar  que nesta última década, os  

avanços foram consideráveis, o que sugere um mercado promissor.  

 Pode-se também acrescentar como evolução no mercado brasileiro de gramas 

cultivadas a certificação internacional da pureza genética de cultivares, principalmente para o 

mercado de Cultivares (SNPC). Está sendo feito também um trabalho sobre novas normas de 

comercialização impostas pelos órgãos públicos responsáveis, como a obrigação do cadastro 
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do cultivar no Registro Nacional de Cultivares (RNC) e do registro do viveiro de produção no 

RENASEN, ambos órgãos do Ministério da Agricultura. 

 

 

 
Figura 1. Novos cultivares introduzidos em obras residenciais, parques, indústrias, praças. 

 

 

 
Figura 2. Novos cultivares introduzidos para áreas esportivas. 
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Figura 3. Evolução das tecnologias de colheita e plantio no mercado nacional. 

 

 

Características do mercado no período de 2005 a 2010 

Demanda

No período de 2005 até o terceiro trimestre de 2007, a demanda por grama no Brasil 

apresentou um pequeno crescimento. Porém, do último trimestre de 2007 até o primeiro 

trimestre de 2009 ocorreu um aumento significativo. 

Após o primeiro trimestre do ano de 2009 houve demanda menor que o de 2008 

(resultado da crise financeira que teve início em outubro de 2008). O primeiro trimestre de 

2010 apresentou uma demanda estável quando comparada ao mesmo período de 2009. 

 

Oferta

No período considerado, a oferta foi crescente, porém com diferentes velocidades e 

envolvendo novos pólos de produção, como as regiões de Belo Horizonte e Goiânia, onde os 

estoques cresceram significativamente. Foi verificada também uma oferta variável em grandes 

pólos produtores como, por exemplo, o de Itapetininga/SP, onde de 2005 a 2007 ocorreu 

redução dos estoques e de 2008 a 2009 um aumento considerável. 

 

Preços 

Entre 2005 até o terceiro trimestre de 2007 os preços se mantiveram estáveis nos 

mercados mais competitivos, com leve crescimento em determinadas regiões. No último 
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trimestre de 2007 houve o início de um período de recuperação de preços que se estendeu até 

o final de 2008. 

 A crise financeira que teve início em outubro de 2008 afetou o mercado mais 

fortemente a partir do primeiro trimestre de 2009, onde ocorreu uma estabilização dos preços 

e início de queda em algumas regiões. O primeiro trimestre de 2010 até o momento 

caracterizou-se pela redução de preços nos principais mercados. 

 

Perspectiva para os próximos anos 

A perspectiva é que, em termos de oferta, os níveis atuais devem ser mantidos em certas 

regiões e ocorrerá o aumento da área plantada em outras. O cenário de crescimento e 

estabilidade econômica levará a um aumento da demanda. Quanto ao preço, ocorrerão ajustes 

naturais dependo da velocidade de expansão da demanda e da oferta. 

 

Estimativa da área de produção de grama cultivada no Brasil 

 

Devido à dificuldade de se obter dados oficiais consolidados de produção de grama 

cultivada no Brasil nos órgãos como secretarias da agricultura, entre outros. Para apresentar 

estes resultados, foi necessário realizar uma pesquisa no setor (associações e produtores) a fim 

de se levantar as áreas, tendo-se chegado a uma estimativa total de 16.790 hectares de área 

plantada, conforme pode ser visto na Figura 4. 

Do total de área cultivada, cerca de 74% é de grama esmeralda, 24% de grama são-

carlos, 1,2% de grama bermudas e 0,8% de outros cultivares de grama. A grama esmeralda, 

no Estado de São Paulo, passou a ser sinônimo de grama como já foi a grama batatais (como é 

conhecida em São Paulo) até meados dos anos 90. 

Quanto a distribuição de grama no Brasil (Figura 5), determinou-se o cultivo de grama 

em cerca de 21 estados e mais o Distrito Federal. São Paulo é o estado responsável por 43% 

da produção nacional, seguido pelo Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul 

(responsável por 5% da produção nacional). No nordeste brasileiro destaca-se como maior 

produtor o estado da Bahia (2% da produção nacional).   
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Figura 4. Estimativa da área plantada de grama no Brasil por variedade. 
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Figura 5. Área de produção, em hectare, de grama cultivada por estado. 

 

 

Características da comercialização 

 

A grama cultivada é comercializada através de “revendas” (viveiros, floriculturas, etc.) 

ou diretamente pelos produtores aos consumidores finais no caso de construtoras, paisagistas, 

obras e outros usos. Quanto mais concorrido o mercado, maior a quantidade do produto 

comercializado diretamente (produtor x consumidor final) em relação ao modelo tradicional 

de outros setores (produtor x revenda x consumidor final). 

A estrutura comercial dos produtores também é bastante variável. Dependendo do 

tamanho, há produtores estruturados com até departamento de pós-venda e aqueles que 

comercializam a grama no chão. 
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Nos últimos anos, principalmente para o setor esportivo, ocorre a venda do produto 

juntamente com a respectiva tecnologia de aplicação ou plantio como é o caso do maxi-rolo 

ou sprigs. 

Há um questionamento por parte dos produtores do porquê o consumidor final 

considerar todos os tapetes iguais, sem diferenciar um tapete de qualidade em relação a outro 

com características inferiores.  O que pode justificar tal engano é a pressão financeira por 

“matéria prima” mais barata em caso de concorrência por serviços com orçamentos apertados, 

e a falta de informações ou divulgação das características de um bom produto. 

Portanto, um dos grandes desafios para o setor de produção de gramas no Brasil é o de 

combater o conceito de “tudo é igual ou tudo é grama”, através de esforços públicos e 

privados para a padronização do produto (ou pelo menos para difundir o que é um produto de 

qualidade) e pela difusão de técnicas para o plantio e manutenção de gramados. 

Quanto ao cenário de crescimento e a estabilidade política e econômica no Brasil, pode-

se considerar que haverá: a) um cenário onde ocorrerá aumento do nível de exigência dos 

consumidores, seja pelo aumento da oferta de produtos de qualidade, pela “folga financeira 

em orçamentos” ou mesmo pelo aumento das informações disponíveis; b) aumento dos 

investimentos do setor em pesquisas, novos cultivares e tecnologias; aumento da preocupação 

e dos investimentos públicos e privados com o “verde”, resultando em obras; c) inclusão de 

classes mais baixas no consumo de grama (segundo FGV/IBGE  a classe média passou de 

42,4 % em 2004, para 52,9% em 2009, nas principais capitais brasileiras) e d) efeito positivo 

dos grandes eventos esportivos que ocorrerão no Brasil nos próximos anos. 

 

Expectativa do mercado com os grandes eventos esportivos (Copa do Mundo e 

Olimpíadas) 

 

Com o objetivo de se levantar a expectativa da cadeia de produção de grama no Brasil 

em relação à Copa do Mundo e as Olimpíadas foi realizada uma pesquisa com os todos os 

segmentos desse mercado. No total foram feitas 50 entrevistas em todo o Brasil, divididas em 

10 produtores de grama, 20 viveiros de plantas e 20 prestadores de serviços. 

A tabulação dos resultados indicou que 84% dos entrevistados acreditam que a Copa do 

Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 irão influenciar positivamente os negócios 

relacionados à grama. Há expectativa para 72% dos consultados de que esses eventos irão 

promover grandes aumentos nos negócios ligados à grama, 28% acreditam que haverá médio 

incremento e 0% dos consultados estimam que o aumento nos negócios será pequeno.  Com 
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relação às áreas em que o impacto será maior, 4% acreditam que os eventos irão influenciar 

nas áreas de obras e residências; 23% em parques, praças e jardins; 27% em campos 

esportivos em geral e 46% acreditam na influência em todas as áreas citadas anteriormente. 

Foi também questionado, dentro dos segmentos de trabalho, quais as variedades que 

terão aumento no consumo. Os resultados indicaram que deverá haver aumento de 52%  para 

as zoysias, 39% para as bermudas, 7% para são-carlos, 2% para seashore, sendo que não 

houve indicação de aumento para santo-agostinho. 

Quando se questionou se as ações do governo ou da iniciativa privada proporcionariam 

um aumento de seus negócios na área específica de gramados foram enumeradas as seguintes 

medidas: a)investimentos em infra-estrutura geral das cidades envolvidas, como setor viário, 

aeroportos, hotéis, urbanização, etc.; b) investimentos na área esportiva das sedes e sub-sedes 

envolvidas (campos de futebol, centros de treinamento, arenas esportivas, Vila Olímpica, 

etc.); c) crédito facilitado e incentivos fiscais; d) ações para o desenvolvimento do esporte 

profissional/amador em geral, com investimento em instalações esportivas; e) ações para o 

aumento da área verde nas cidades envolvidas e em todo o país (apelo ecológico);                  

f) transparência em relação a licitações, concorrências, andamento das obras e prazos;           

g) divulgação de informações técnicas ao mercado comprador e conseqüentemente a busca 

destes por qualificação de produtos e prestadores de serviços. 

 

Conclusão

 

Pode-se concluir que mesmo os entrevistados não situados em cidades diretamente 

envolvidas com os eventos têm boas expectativas para o mercado de grama nos próximos 

anos. Existe o foco esportivo, porém o foco em obras de infra-estrutura necessárias para os 

eventos (e o reflexo em outras cidades) é muito significativo. O setor está otimista quanto à 

utilização destes eventos pelo governo como “um acelerador” para investimentos em infra-

estrutura e no esporte no país inteiro. 
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CAPÍTULO 3 

 

International turfgrass genetic certification 

J. Earl Elsner1 

 
(1) PhD, Executive Director, Georgia Seed Development Commission; 2420 S. Milledge Ave. Athens, 

Georgia, US 30605;  jearlelsner@earthlink.net  ,   gsdc.athens@gmail.com   

 

 

Certification of a product refers to the confirmation that certain characteristics are 

present or that production met specific procedural guidelines.  Confirmation is often provided 

by external review, inspection or audit assessment.  Certification of products and production 

systems which rely on third party oversight has great advantages for the producer, consumer 

and in some instances the government. 

A producer has more possibilities to increase the competitiveness of the business and 

access to greater markets; 

A producer has greater opportunities for training and education to improve production 

and products; 

A producer has high industry standards upon which to create goals for achievement;     

A consumer has better opportunity to select a product that meets minimum quality 

standards; 

 If certification is compulsory, the government has an improved method to oversee 

businesses that may affect health, security and the environment. 

One of the more important certification programs for Brazilian agriculture is the Non-

GMO (genetically modified organism) certification program for soybeans, corn and other 

agricultural crops.  Brazil non-GMO certification relies on identity preservation to permit co-

existence between GMO, conventional and organic production systems which provides 

greater access to European markets. 
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Regardless of the market, each certification program has individual standards, 

requirements and a basis of operation.  Non-GMO certification relies on analytical tests to 

confirm the minimum presence of GMO products in seed, feed and food.  Forest certification 

deals with sustainable forest management issues.  ISO 9000 certification emphasizes quality 

management systems and manufacturing processes. 

Turfgrass certification emphasizes genetic purity and trueness to variety description and 

relies on certificates of origin for planting stock and field inspections.  Thus turfgrass 

certification relies on both process and product verification.  While turfgrass certification 

improves competitiveness of the company and ensures the customer of correct variety 

identity, an equally significant advantage may be to the grower where education, training and 

third party oversight contribute to better managed farms and fields with longer productive life 

spans.  In order for turfgrass certification to be successful, the certification administrator, 

inspector and grower must be equal partners with equal responsibility. 

Domestic turfgrass certification in the US is voluntary and is managed by state crop 

improvement associations, which are the traditional certification organizations for seeded 

crop plants such as wheat, barley and corn.  The international turfgrass certification program, 

International Turfgrass Quality Assurance Program (ITGAP), was created by the Georgia 

Crop Improvement Association and mirrors the domestic program. 

Like all turfgrass certification programs, ITGAP has regulations for turfgrass production 

farms and a set of detailed standards that must be met by each production field. These rules 

are uniform across the world and are updated as requirements motivate changes and more is 

learned about the reproductive characteristics (seed production potential) of new varieties.   

 

Origin of genetic certification 

Genetic certification of agricultural crops began in the late 1800s in the north central 

region of the US.  During this period there was great interest and activity to improve cereal, 

legume and forage crops.  In 1888, Professor Willet M. Hays developed the pure line concept 

of plant breeding and began pure line selection and progeny tests.  Hays’ “fooling around with 

the breeding of plants” was barely tolerated, but resulted in rapid improvement of oat, flax 

and barley and the release of several superior varieties of these crops.  As a result Hays gained 

the cooperation of agronomists in neighboring states and the US Department of Agriculture.  

Seed stocks were exchanged and conferences were held in Minnesota and neighboring states.  

By 1900, Hays had millions of individual plants growing in selection tests and progeny rows 
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on several acres at the Minnesota Agricultural Experiment Station.  There was great interest 

in the new varieties. In order to protect farmers from unscrupulous seed dealers, Professor 

Hays instituted a process to document seed that was purchased from the Minnesota 

Agricultural Experiment Station.  Farmers used the Experiment Station certificate to verify 

proof of origin when offering their seed for sale (Troyer, etal. 2003). The principle of 

pedigree verification (proof of origin) became an important aspect of the early certification 

programs and continues today as one of the most important requirements.   With turfgrass 

certification, the certificate of origin is the beginning and possibly the most important element 

both domestically and internationally. 

Unfortunately during the early days of pure line variety development very few farmers 

were capable of maintaining the new varieties in a pure state.  This inability was primarily 

due to lack of knowledge and a misunderstanding of the importance of previous crop field 

history, rouging offtypes, and isolation from foreign pollen. Much to their dismay, plant 

breeders and others working with the new crop varieties found that the new varieties became 

so contaminated in only three or four years that their identity and value were essentially lost.  

There was also confusion resulting from lack of information and intentional mislabeling.  For 

instance, Silvermine oats which was released in 1895, was grown under 18 different names 

and it is highly likely that older varieties were also labeled as the superior Silvermine 

(Hackleman, 1961). 

Several states and Canada used various methods to increase and distribute seed of new 

varieties from 1900 to 1919, but there continued to be little uniformity in procedures and as a 

result variety genetics continued to rapidly deteriorate.  In 1919, agronomists from several 

northern states and Canada attended a meeting in Minnesota to develop procedures to provide 

uniform standards for seed increase and distribution.  This meeting created the framework for 

the modern genetic seed certification programs.   Seed certification continued to gain 

importance in all aspects of the seed industry and two classes of certified seed (Registered and 

Certified) were recognized in the Federal Seed Act in the late 1930s (Hackleman and Scott, 

1990). European interest with seed certification began in 1951 as the European Corn 

Conference developed regulations for hybrid corn certification.  In 1958, seed certification in 

the European Community was included in OEEC (Organization for European Economic Co-

operation) to harmonize European procedures for production and control throughout the 

European seed multiplication chain.  In 1961, OEEC became OECD (Organization for 

Economic Co-operation and Development) and began to focus on cooperative programs in 

countries outside the European Union.   In 2009, there were seven OECD seed schemes for 
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various crops with over 50 countries, including Brazil, participating.  Vegetatively propagated 

turfgrass is not included in the OECD certification schemes. 

Unfortunately, the vegetatively propagated turfgrass industry has had the same 

experience with dilution of genetic superiority that the seed industry experienced in the early 

1900s.  Even though seed certification procedures were well established, certification of 

vegetatively propagated turfgrass did not exist until the 1970s and received very little 

emphasis until the late 1980s.  There was limited information available and even less 

understanding about maintaining genetic integrity of vegetatively propagated turfgrass 

varieties.  During this period it was common practice to convert row crop land to turfgrass sod 

and sprig production without regard for the ever present native common bermudagrass.  

Growers, golf course superintendents and other landscape managers recognized the 

superiority of new varieties being developed at Tifton, GA, but they did not understand the 

vigilance required to protect the new varieties’ genetic integrity and uniformity.  Therefore it 

should not be surprising that there has been as much or maybe more native common 

bermudagrass sold as Tifway and Tifway 419 than turf which was sold as true to type and 

correctly labeled Tifway.  

The following are three significant examples of failures to maintain genetically uniform 

turfgrass and which emphasize the importance of third party certification.  These examples of 

mislabeled and contaminated turfgrass from 1950s through 1980s are typical of the 

experiences in the early 1900s seed industry prior to implementation of uniform seed 

certification regulations and standards.   

 

Tifway bermudagrass 

Tifway was the first widely used vegetatively propagated improved turfgrass variety.  It 

was developed by Dr. Glenn W. Burton and released by the Georgia Coastal Plains 

Experiment Station, Tifton, GA in 1960 (Burton, 1966).  Tifway is still the bermudagrass 

variety of choice for warm season athletic fields and golf courses throughout the world 

between latitudes 35S and 35N.   

Tifway’s experimental plot number was 419 (the 419th plot in the original selection 

experiment) and many people refer to it as Tifway 419 or simply as four nineteen.  Tifway 

(2n=27) is an interspecific hybrid (Cynodon transvaalensis (2n=18) x Cynodon dactylon 

2n=36) and does not produce seed or observable pollen.  It is important to note that Tifway 

develops seed heads, but its florets are considered sterile.  Propagation is only vegetatively by 

sod or sprigs.  There have been no offtypes confirmed in production fields, golf courses, 
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sports fields or other places of use as a result of mutations.  Since Tifway does not produce 

seed and there are no examples of mutations, it is considered to be genetically stable.  

Therefore if common bermudagrass seed or vegetative plant parts are not introduced from 

another source, a Tifway sod or sprig production field will remain genetically uniform 

indefinitely. However, in spite of Tifway’s genetic stability, maintenance of its genetic and 

morphological uniformity in production fields and ultimately in domestic and international 

markets has been a challenge.   

One of the first golf courses planted to Tifway is in southern Georgia and was opened in 

1962. Common bermudagrass is endogenous to the region, but this golf course was 

constructed from virgin forest which made it extremely unlikely that common bermudagrass 

was present on the golf course property.  Sixteen years after opening, one of the fairways was 

rebuilt and regrassed. The same turf farm supplied “Tifway” planting material for the original 

planting and the fairway renovation.  The turfgrass in the renovated fairway was recognized 

very early to be different from the rest of the golf course.  Today the original fairways have 

the original Tifway. The renovated fairway has a uniform stand of two common bermudagrass 

ecotypes, both make an acceptable fairway, but neither are Tifway.  We believe that what 

happened is the farm’s Tifway production field became contaminated with faster growing 

common bermudagrass plants. After repeated harvest operations contaminants were spread 

throughout the field and two of the ecotypes became dominant in the population.  By the mid 

1970s, true to type Tifway may have been only a very small percentage of the turfgrass 

population in the field. 

In addition to marketing contaminated and mislabeled Tifway to golf courses, sports 

fields and landscape plantings, the farm also supplied planting stock to new turfgrass farms.  

This Tifway example is similar the farmer saved seed stories of the early 1900s -- after a few 

generations “the identity and value” of Tifway was lost on the original farm,  contaminated 

and mislabeled grass was expanded on other farms and marketed to golf courses and athletic 

fields throughout the southern US from California to Virginia as well as internationally. The 

loss of the identity and value of Tifway resulted from a lack of appreciation for turfgrass 

contamination issues and the absence of an effective third party genetic certification program. 

 

Tifgreen/Tifdwarf complex

Tifgreen is also a triploid hybrid bermudagrass variety developed by Dr. Burton and 

released in 1956 for golf greens (Burton, 1964).  Tifgreen is also known as Tifgreen 328 or 

simply 328 in a manner similar to Tifway 419.  It has basically the same parentage as Tifway; 
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an interspecific cross between Cynodon transvaalensis and Cynodon dactylon, but differs 

significantly in genetic stability.  Tifgreen has an unusually high rate of apparently naturally 

occurring somatic mutations.  To make it even more complex the somatic mutants also will 

have somatic mutations.   

A somatic mutation is a change in plant morphology or physiology resulting from an 

alteration of a chromosome’s nucleotide sequence during mitosis.  Somatic mutations in 

contrast to nuclear mutations are not transmitted during sexual reproduction, but are 

transmitted in asexual propagation.  Navel oranges and Red Delicious apples are two 

examples of somatic mutations that are maintained by grafting scion wood.  In turfgrass, if a 

mutant  plant has a competitive advantage over the matrix population it can develop into an 

independent plant and ultimately, if not disturbed, develop into a cluster of plants with 

different morphological or physiological characteristics compared to Tifgreen.  In turfgrass 

certification programs these plants are considered offtypes or contaminants.  At one time this 

author had a collection of over 20 morphologically distinct triploid plants collected from 

Tifgreen and Tifdwarf production fields and golf greens.  They varied in leaf texture, stolon 

color and growth rate, leaf color and growth rate, seed head characteristics, herbicide 

susceptibility and tolerance to environmental stress.   

If the mutants are not eradicated they will be unintentionally propagated along with the 

original Tifgreen.  Some of the mutants have better tolerance to low mowing height and golf 

green environments and have been selected, evaluated and marketed as new varieties.   

Tifdwarf, released in 1966 (Burton, Elsner, 1965), was the first somatic mutant of 

Tifgreen to be commercialized and became the most popular bermudagrass variety worldwide 

for golf greens.  However, as mutations continued to occur in Tifdwarf it was not uncommon 

for a farm or golf course to select their own version of Tifdwarf.   During the 1990s, a new 

generation of varieties adapted to very low mowing height was developed out of the 

Tifgreen/Tifdwarf family complex and as a group were given the name “ultradwarf”.  

Currently there are three primary varieties in the ultradwarf group; Champion, TifEagle and 

Miniverde. 

The unusual frequency of somatic mutations in the Tifgreen/Tifdwarf family complex 

has been extremely important to the golf industry and genetic certification.  The golf industry 

would not have Tifdwarf or the ultradwarf varieties if Tifgreen was genetically stable like 

Tifway.  The high frequency and extreme variation in mutant plant characteristics make 

genetic certification of these varieties very difficult, but also highly valuable as growers strive 
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for genetic and morphological uniformity.  However, even with certification’s oversight there 

have been challenges to overcome.  

The variety known in Australia as 328 is an entirely different plant than the TifGreen 

328 which Dr. Burton released in 1956.  The Australian 328 is more similar to a moderate 

quality ultradwarf with growth characteristics like TifEagle or Miniverde.   This version of 

328 was probably collected from a Tifgreen golf course; a few sprigs were placed in a shoe 

and transported into Australia without going through the requisite two year quarantine.   

  In the late 1980s greens on ten Florida golf courses were renovated and replanted to 

“Tifdwarf”.  All ten golf courses were contracted by the same producer.  After the greens 

were established and mowing height reduced to 6mm, the superintendents became concerned 

that turf density was significantly less than what would be expected for Tifdwarf.  

Investigations revealed that all of the golf courses had similar problems and there were at 

least two different ecotypes on the greens.  One ecotype apparently grew very rapidly and 

created a dense turf at 12mm mowing height, but did not tolerate 6mm mowing height.  

Tifdwarf, on the other hand, grew slower and tolerated the 6mm mowing height very well, but 

represented only 20% of the turf on each green.  Investigations at the source turf farm initially 

found a uniform field.  Further investigations found that there were at least two ecotypes in 

the field and the field had been harvested multiple times with a conventional sprig harvester.  

One was taller growing, very aggressive and appeared vegetatively to be midway between 

Tifdwarf and Tifgreen.  The taller and faster growing ecotype was a majority of the 

population. We believe that this very aggressive mutant occurred in this or a previous 

Tifdwarf field on the farm.  It became established and during each harvest operation was 

expanded to other parts of the field.  After each harvest the aggressive mutant grew faster than 

Tifdwarf and ultimately the field contained a uniform population of 80% mutant and 20% 

Tifdwarf.  It is unknown how many years passed between the mutation event and the year that 

the golf course issue occurred.  However, it should be apparent that there several years 

between the time that the mutation occurred and when the problem surfaced on the ten golf 

courses.  Each year greens planted from this field had a high probability of being 

contaminated with the aggressive offtype which decreased both the quality of the putting 

surface and functional life span as a high quality green with uniform color and morphology.   

In the absence of turfgrass genetic certification programs the above examples would be 

typical situations in the golf and athletic turf venues.  Even with the availability of genetic 

certification the challenges to maintain uniform production fields will remain.  However, with 

continued improvement in inspection techniques, grower education, intellectual property 
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protection of new varieties and limitations on the life span of fields, the challenges become 

manageable and problems are identified before they become widespread golf course and 

athletic field issues.   

 

Emerald Zoysia 

There have been suspicions for several years that two ecotypes of zoysia were being 

grown and sold as Emerald zoysia.  Emerald was developed by Dr. Scottie Forbs and released 

in 1946 from the Coastal Plains Experiment Station, Tifton, Ga.  In 2005, the issue of more 

than one Emerald zoysia came to the surface when a homeowner with an existing Emerald 

zoysia lawn renovated the landscape.  Non-certified Emerald was purchased to plant new 

landscape areas which happened to be adjacent to the existing Emerald.  The next spring there 

was striking difference in green up of the two Emerald sources.  The newly planted non-

certified Emerald was about three weeks later coming out of winter dormancy than the 

original Emerald sod. Further investigations including DNA fingerprint analysis demonstrated 

that the two Emerald zoysia sources were indeed different.  The Certified Emerald zoysia 

being grown by certified producers was consistent with the original Emerald sod in the lawn.  

The origin of the non-certified Emerald is not known, but several farms across the southern 

US grow and sell it as Emerald zoysia.  Most likely it is a seedling of the true Emerald zoysia 

with faster vegetative growth and thus had a competitive advantage in Emerald zoysia sod 

fields.  After several harvest cycles the faster growing Emerald became the dominant variety 

and because of its faster recovery the more aggressive ecotype was preferred by sod growers.    

It is important to understand the effects that the lack of oversight, education and training 

necessary to maintain genetically and morphologically uniform sod has had in the 

vegetatively propagated turfgrass industry.  Golf courses, sports fields and other turfgrass 

venues were affected.  During this period golf course superintendents were afraid to purchase 

sod from more than one producer for fear that the two sources would not be the same, one 

grower maintained two different ecotypes and called both Tifway, growers’ Tifdwarf 

production fields became contaminated with mutants seemingly almost in a few short months, 

turfgrass farms were sued, and there was a general lack of confidence between architects/golf 

superintendents/sports field managers and turfgrass producers.   

An aggressive campaign for genetic certification and intensified inspection programs 

brought stability to both sides of the turfgrass industry.  There is still a lot of non-certified, 

generic, green side up turfgrass being sold as landscape grass, but customers who want 

genetically and morphologically uniform turfgrass have learned to depend on the certified 
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growers to deliver a high quality product.  ITGAP certification was created to provide 

assurance in the international community that turfgrass produced under ITGAP protocols is 

genetically and morphologically uniform and true to variety description. International 

producers and golf course architects, athletic field managers, agronomists and others who 

work with professionally managed turfgrass are also learning that they can depend on ITGAP 

certified turfgrass. 

Is trueness to variety description important?  It is important if the variety selected is 

unique and has significantly improved characteristics compared to generic turfgrass.     These 

characteristics may be leaf color, shade tolerance, sod density, traffic tolerance, disease 

resistance or a multitude of other morphological characteristics.  For example: if Tifway is 

specified because of its superior performance in futbol fields, polo fields or golf fairways, 

then it is important that the turfgrass on the truck be genetically the same as the original 

Tifway, that the turfgrass is Tifway.  Trueness to variety description is also important when 

developing management programs for a variety like Tifgreen.  Management studies with Dr. 

Burton’s Tifgreen 328 will give entirely different results than similar studies with the 

Australian version of Tifgreen 328.   

 

ITGAP turfgrass certification 

The important elements of ITGAP Certification are: 

Pedigree documentation/Variety verification; 

Field inspection and contaminant detection; 

Sanitation. 

 

Pedigree documentation / variety verification  

As previously stated the important first step in a turfgrass certification program is 

pedigree documentation and the related variety verification. The pedigree record provides 

proof of what was planted in a production field.  The varieties developed by public 

institutions (experiment stations) are maintained by foundation seed and plant organizations.  

They have responsibility to maintain each variety in the same genetic condition as when 

released by the plant breeder.  The Georgia Seed Development Commission (GSDC) has this 

task and maintains foundation blocks of varieties developed by University of Georgia 

turfgrass breeders.  With other varieties the developing institution or plant breeder has 

responsibility to maintain true to type planting material.  The foundation planting stock is 
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distributed to domestic certification and ITGAP producers and is the basis of pedigree 

documentation.   The foundation certification certificate provided when foundation material is 

purchased is the certificate of origin which ITGAP producers like Green Grass and Itograss 

use to validate that a production field is eligible for ITGAP certification. 

GSDC’s responsibility is for sod and sprigs distributed in 2010 to have the same genetic 

characteristics as Tifway, Tifdwarf or the other varieties when each was originally released 

for commercialization.  Commercialization may have been in 1960 or 2008, but the 

responsibility for uniform genetics is the same.  The Commission’s agronomists have a 

specific life span for each production field and produce each variety in isolation such that 

other warm season perennial grass plants or seed are prevented from entering and/or 

becoming established.   

Since Tifway is genetically stable and does not produce seed the principle of 

maintaining genetic purity relies on isolation and prevention of contamination from outside 

sources. On the other hand, maintaining the genetic purity of Tifgreen, Tifdwarf and the 

ultradwarfs is much more difficult because of their unusually high somatic mutation potential.  

Not only do alien plants and seeds have to be excluded, but a cultural management program 

must be followed to identify suspect mutants when they occur and before they become 

established to cause contamination issues. 

Other varieties and species have the potential to produce seed and must be isolated from 

compatible pollen as well as normal vegetative isolation requirements.  Thus maintaining 

genetic purity of seashore paspalum (Paspalum vaginatum), zoysia (Zoysia matrella, Zoysia

japonica) and common bermudagrass (Cynodon dactylon) varieties is even more difficult than 

Tifgreen/Tifdwarf family of varieties.  However, each variety has some degree of anti-selfing 

mechanism which means that a flower has the ability to reject its own pollen or pollen from 

closely related individuals and as a result there is potential for seed to be produced, but the 

quantity of seed produced is usually quite low.  Self incompatible plants develop seedheads 

and pollen, but biochemical blocks prevent fertilization.  On the other hand, if pollen is 

introduced from the same species, but another genotype, especially an unrelated genotype, 

fertilization will occur and large quantities of seed may be produced.  We in certification do 

not believe that any variety is 100% self incompatible.  We believe that there is the potential 

for seed production with all species.  A possible exception is plants resulting from 

interspecific crosses and which have uneven chromosome number like Tifway (2n=27).  Seed 

that may be produced by common bermudagrass, zoysia, seashore paspalum and centipede 

will not breed true and thus the seedlings will give rise to genetic variation and must be 
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classified as offtypes or contaminants. Special attention must be placed on isolation distances 

to reduce the risk of foreign pollen entering certified fields as well as identification of 

seedlings should they occur.  The risk that the seed will germinate and produce a seedling is 

higher in a turfgrass field that is harvested as sprigs than one that is harvested as sod. 

For additional genetic quality control GSDC creates new Foundation fields on five year 

cycles.  The procedure is to take random individual plants from the current Foundation field 

and make a space planting on fumigated or otherwise clean soil.  As the individual plants 

grow and develop any plant that varies in any of the morphological characteristics is removed.  

This process ensures continued uniformity and consistency with the original variety’s 

description.   

Under normal circumstances the breeder’s description of a variety along with pedigree 

documentation paperwork is sufficient for an ITGAP inspector to verify a variety’s identity.  

In special cases DNA fingerprint analysis or replicated uniform growouts are used for 

verification purposes. 

 

Field inspection and contamination detection  

Since uniformity is the desired outcome of ITGAP certified turfgrass fields, ITGAP 

inspectors search for non-uniform areas as they inspect production fields.  They use 

morphological characteristics unique to specific varieties or species to aid in the inspection 

process. 

a. Morphological Descriptors: Certification inspectors use botanical and taxonomic 

descriptions to identify varieties, but taxonomic indexes are not available to identify turfgrass 

down to the variety level.  Taxonomic indexes are more useful to identify species and since 

there are only a few turfgrass species, the indexes are not an integral part of the inspection 

process.    

Foliage:   color (tint), texture (leaf width to length ratio), angle between leaf main vein 

and stolon, vertical growth rate, leaf surface (pubescence, waxy), and presence of dew; 

Stolons:   growth rate (internode length), internode and node color; 

Seedheads:  anther and midrib color, number spikes per panicle, size of spikes, height 

above foliage, presence of pollen, and frequency and seasonal timing. 

b. Field Inspections:  Inspections are scheduled as a compromise of the best timing for 

specific characteristics in terms of season of year, field conditions and time of day.  Each 

morphological descriptor has a unique period and management criteria when differences 

between varieties and species are best expressed.  For example, seed head production for most 

Livro Sigra.indd   34 8/10/2010   11:12:11



Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

65 
 

species is day length sensitive and thus occurs at different times of the year.  Within a species 

some varieties or ecotypes have different seed timing than other varieties. Tifway has a flush 

of seedheads along latitude 34S-35S in November/December and another smaller flush in 

March/April.  Common bermudagrass normally doesn’t have as intense flush of seedheads as 

Tifway, but most ecotypes of common bermudagrass produce large numbers of seedheads 

throughout the summer and fall.  In order to take advantage of the seedhead developmental 

characteristics of specific varieties, mowing schedules are adjusted to encourage and allow 

seed head expression.  Bermudagrass contamination in zoysia, seashore paspalum and 

centipede is easily identified where dew is present.  Herbicides like MSMA have differential 

effects of varieties.  Some of the Tifgreen somatic mutations are much more sensitive to 

MSMA than Tifgreen or Tifdwarf.  Cool nights intensify anthocyanin pigmentation such that 

varieties like Tifdwarf become almost purple while Tifgreen may become lighter green.  

Training and experience allows ITGAP inspectors to recognize these differences and use them 

to their advantage during the inspection process. 

 

Sanitation  

While pedigree documents are the first step in an ITGAP turfgrass certification 

program, sanitation is equally important to maintain the genetic integrity of the variety 

described in the pedigree documentation.  Certain of the sanitation issues are included in 

regulations while others become integral to individual production programs.  A representation 

of the sanitation principles for ITGAP farms are listed as follows: 

Farms should have a book of standard operating procedures outlining methods to 

prevent contamination of ITGAP fields; 

Fields must not be subject to flooding or down slope from other species or varieties 

that may produce seed; 

Fields must have isolation border on all sides; the width of the isolation strip depends 

on species and variety in adjacent fields and whether the ITGAP variety has potential to 

produce seed; 

Field roads and field entrances must be free of other perennial grasses, especially those 

which produce seed; 

 Irrigation system tires should not travel across both ITGAP fields and non program 

fields, especially those which produce seed; 

Mowers must be washed free of plant material before entering an ITGAP field; 
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Harvesters must be washed free of plant material before harvesting an ITGAP field; 

Trucks transporting non-program sod/sprigs should be cleaned before entering ITGAP 

fields or loading ITGAP sod/sprigs; 

Annual grass and broadleaf weeds must be controlled. 

 

ITGAP farms are currently in 11 countries, with 19 turfgrass companies and 11 

cultivars.  The cultivars range from the publicly available Tifway to patented varieties like 

TifSport and TifEagle to private varieties like Celebration and Miniverde.  The varieties 

eligible for ITGAP certification are: 

Bermuda:  Tifway, Tifdwarf, TifEagle, Miniverde, Champion, Tifton 10, TifSport,      

Celebration; 

Zoysia:   Meyer, Emerald, Zeon, Jamur; 

Centipede:  TifBlair;  

Seashore paspalum  SeaIsle 1, SeaIsle 2000, SeaIsle Supreme, SeaDwarf, Platinum 

(MX).  

 

ITGAP is not in the business of promoting specific varieties or companies.   ITGAP’s 

purpose is to promote turfgrass genetic and morphological uniformity.  The goal is that 

architects, owners and turfgrass managers will be confident when they purchase an ITGAP 

certified variety that they will receive turfgrass with the same basic genetics and morphology 

as when the variety was originally released and commercialized. 
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Capítulo traduzido por Leandro J. G. de Godoy e Angélica C. Corrêa da Silva. 

 

 

A certificação de um produto refere-se à confirmação de que certas características 

estejam presentes ou que a produção atendeu normas específicas. A confirmação é muitas 

vezes, fornecida por avaliação externa, inspeção ou auditoria. Certificação de produtos e de 

sistemas de produção que dependem de supervisão de terceiros, tem grandes vantagens para o 

produtor, consumidor e, em alguns casos para o governo. 

O produtor tem mais possibilidades de aumentar a competitividade do negócio e 

acesso a mercados maiores; 

O produtor tem maiores oportunidades de formação e educação para melhorar a 

produção e produtos; 

O produtor tem elevados padrões industriais sobre a qual criar metas a alcançar; 

O consumidor tem maior oportunidade de escolher um produto que atende aos padrões 

mínimos de qualidade; 

Se a certificação é obrigatória, o governo tem um método aperfeiçoado para fiscalizar 

as empresas que podem afetar a saúde, segurança e ambiente. 

Um dos mais importantes programas de certificação para a agricultura brasileira é o 

Non-OGM (organismo geneticamente modificado), programa de certificação para a soja, 

milho e outras culturas agrícolas. O programa de certificação brasileira Non-OGM baseia-se 

na preservação de identidade para permitir a coexistência entre sistemas de produção de 

transgênico, convencional e orgânico, que proporciona maior acesso aos mercados europeus. 
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Independentemente do mercado, cada programa de certificação tem padrões própros, 

requisitos e uma base de operação. A certificação Non-GMO conta com testes laboratoriais 

para confirmar a presença mínima de OGM nas sementes, rações e alimentos. Certificação 

florestal lida com as questões de gestão florestal sustentável. Certificação ISO 9000 enfatiza 

os sistemas de gestão da qualidade e processos de fabricação. 

A certificação de gramas enfatiza a pureza genética e a veracidade de descrição da 

variedade e confia em certificados de origem de plantas para germoplasma e inspeções de 

campo. Assim, a certificação de gramas depende de ambos, do processo e da verificação do 

produto. Embora a certificação da grama melhore a competitividade da empresa e garante ao 

cliente à identidade da variedade correta, uma vantagem pode ser igualmente significativa 

para o produtor, onde a educação, formação e supervisão de terceiros contribuem para 

melhorar fazendas e campos de produção com mais tempo de vida produtiva. Para a 

certificação da grama ser bem sucedida, o administrador da certificação, o inspetor e o 

produtor devem ser parceiros igualitários, com igual responsabilidade. 

A certificação nacional de gramas nos EUA é voluntária e é gerida por associações 

estaduais de melhoramento das culturas, que são as organizações tradicionais de certificação 

de sementes de plantas cultivadas como trigo, cevada e milho. O programa de certificação 

internacional da grama, Turfgrass International Quality Assurance Program (ITGAP), foi 

criado pela Associação de Melhoramento das Culturas (Geórgia Crop Improvement 

Association) e espelha-se no programa nacional. 

Como todos os programas de certificação de grama, o ITGAP tem regulamentos para as 

a produção de gramas e um conjunto de normas detalhadas que devem ser cumpridas por cada 

campo de produção. Estas regras são uniformes em todo o mundo e são atualizadas conforme 

as exigências motivam mudanças e mais que se aprende sobre as características reprodutivas 

(potencial de produção de sementes) de novas variedades. 

 

Origem da certificação genética 

Certificação genética das culturas agrícolas começou no final de 1800 na região centro-

norte de os EUA Durante este período houve um grande interesse e atividade para melhorar as 

culturas de cereais, leguminosas e forrageiras. Em 1888, o Professor M. Willet Hays 

desenvolveu o conceito de linha pura do melhoramento genético de plantas e começou a 

seleção de linhas puras e testes de progênie. A “brincadeira com o melhoramento de plantas” 

do Prof. Hays foi apenas tolerada, mas resultou em rápido melhoramento da aveia, cevada e 
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do linho e da liberação de diversas variedades superiores destas culturas. Como resultado 

Hays ganhou a colaboração de agrônomos em estados vizinhos e do Departamento da 

Agricultura dos EUA. 

Lotes de sementes foram trocados e conferências foram realizadas em Minnesota e 

estados vizinhos. Em 1900, Hays tinha milhões de plantas crescendo em testes de seleção e as 

linhas descendentes em vários hectares na Estação Experimental Agrícola de Minnesota. 

Houve um grande interesse em novas variedades. A fim de proteger os agricultores de 

revendedores inescrupulosos de sementes, Professor Hays, instituiu um processo para 

documentar a semente que foi adquirida na Estação Experimental Agrícola de Minnesota. Os 

agricultores usaram o certificado da Estação Experimental para averiguar a prova de origem 

quando lhes oferecido sementes para venda (Troyer, et al. 2003). O princípio da verificação 

de linhagem (prova de origem) tornou-se um aspecto importante dos programas iniciais de 

certificação e continua até hoje como um dos requisitos mais importantes. Com a certificação 

da grama, o certificado de origem é o início e, possivelmente, o elemento mais importante 

tanto a nível nacional e internacional.  

Infelizmente, durante os primeiros dias de desenvolvimento das linhagem puras das 

variedades muito poucos agricultores foram capazes de manter as novas variedades em estado 

puro. Essa incapacidade foi devida, principalmente, à falta de conhecimento e o não 

entendimento da importância do histórico da cultura anterior no campo, eliminação de plantas 

atípicas e isolamento de pólen exótico. Para suas consternações, os melhoristas de plantas e 

outros que trabalham com as novas variedades de culturas descobriram que as novas 

variedades se tornaram tão contaminados em apenas três ou quatro anos que a sua identidade 

e valor foram essencialmente perdidas. Também houve confusão resultante da falta de 

informação e erros intencionais de classificação. Por exemplo, aveia Silvermine que foi 

lançada em 1895, foi cultivada com pelo menos 18 nomes diferentes e é muito provável que 

as variedades mais velhas também foram rotuladas como Silvermine superior (Hackleman, 

1961). 

Vários estados e o Canadá utilizaram vários métodos para aumentar e distribuir 

sementes de novas variedades de 1900 a 1919, mas continuava havendo pouca uniformidade 

de procedimentos e como resultado variedades genéticas continuaram a se deteriorar 

rapidamente. Em 1919, engenheiros agrônomos de vários estados do norte e do Canadá 

participaram de uma reunião em Minnesota para desenvolver procedimentos para estabelecer 

normas uniformes para aumento e distribuição de sementes. Esta reunião criou o quadro para 

os programas modernos de certificação genética de sementes. A certificação de sementes 
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continuou a ganhar importância em todos os aspectos da indústria de sementes e duas classes 

de sementes certificadas (registrados e certificados) foram reconhecidos na Lei Federal De 

Sementes no final de 1930 (Hackleman e Scott, 1990). 

O interesse europeu com a certificação de sementes começou em 1951 com a 

Conferência Europeia de Milho quando desenvolveu normas para certificação de milho 

híbrido. Em 1958, a certificação de sementes, na Comunidade Europeia foi incluída na OECE 

(Organização Europeia de Cooperação Econômica), para harmonizar os procedimentos na 

Europa para a produção e controle de toda a cadeia europeia de multiplicação de sementes. 

Em 1961, OECE tornou-se OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) e começou a se concentrar em programas de cooperação em países fora da União 

Europeia. Em 2009, havia sete programas de sementes da OCDE para as diversas culturas 

com mais de 50 países, incluindo o Brasil, participando. Gramas propagadas vegetativamente 

não estão incluídas nos programas de certificação da OCDE. 

Infelizmente, a indústria de grama propagada vegetativamente teve a mesma 

experiência com a diluição da superioridade genética que a indústria de sementes 

experimentou no início de 1900. Apesar dos procedimentos de certificação de sementes terem 

sido bem estabelecidos, a certificação da grama propagada vegetativamente não existia até a 

década de 1970 e havia recebido muito pouca atenção até o final dos anos 1980. Havia pouca 

informação disponível e menos entendimento ainda sobre a manutenção da integridade 

genética das variedades de grama de propagação vegetativa. Durante esse período, era uma 

prática comum a conversão de terras cultivadas para produção de tapetes de grama e sprigs, 

sem nunca considerar a grama bermuda nativa presente. 

Produtores, superintendentes de campos de golfe e outros paisagistas reconheceram a 

superioridade das novas variedades desenvolvidas em Tifton, GA, mas eles não entenderam a 

cautela necessária para proteger a integridade e uniformidade genética de novas variedades. 

Por isso, não deve ser surpreendente que tenha havido tanto quanto, ou talvez, mais grama 

bermuda nativa vendida como Tifway e Tifway 419, do que era vendido a verdadeira e 

corretamente rotulada Tifway. 

A seguir estão três exemplos significativos de falhas para manter a grama 

geneticamente uniforme e que enfatizam a importância da certificação de terceiros. Estes 

exemplos de erros na denominação e gramas contaminadas de 1950 a 1980 são típicos das 

experiências da indústria de sementes do início de 1900 antes da implantação das normas e 

padrões da certificação uniforme de sementes. 
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Grama bermuda Tifway  

Tifway foi a primeira grama melhorada de propagação vegetativa amplamente utilizada. 

Ela foi desenvolvida pelo Dr. Glenn W. Burton e liberada pela Estação Experimental das 

Planícies Costeiras da Geórgia, Tifton, GA, em 1960 (Burton, 1966). Tifway ainda é a 

variedade de grama bermuda escolhida para os campos esportivos e campos de golfe com 

grama de estação quente espalhadas pelo mundo entre as latitudes 35S e 35N. 

O número de parcela experimental da Tifway foi 419 (a parcela 419 no experimento de 

seleção original) e muitas pessoas se referem a ela como Tifway 419, ou simplesmente como 

419. Tifway (2n = 27) é um híbrido interespecífico (Cynodon transvaalensis (2n = 18) x 

Cynodon dactylon 2n = 36) e não produz sementes ou pólen viável. É importante notar que a 

Tifway desenvolve inflorescências, mas as sua flores são consideradas estéreis. A propagação 

é apenas vegetativamente por tapetes de grama ou estolões (sprigs). Não foram confirmadas 

plantas atípicas em campos de produção, campos de golfe, campos esportivos ou outros locais 

de uso, como resultado de mutações. 

Desde que a Tifway não produz sementes e não há exemplos de mutações, é 

considerado geneticamente estável. Portanto, se as sementes da grama bermuda comum ou 

partes vegetativas não são introduzidos a partir de outra fonte, um tapete ou rizoma da grama 

Tifway de campo de produção permanecerá indefinidamente geneticamente uniformes. No 

entanto, apesar da estabilidade genética Tifway, a manutenção de sua uniformidade genética e 

morfológica em campos de produção e, finalmente, nos mercados nacional e internacional 

tem sido um desafio. 

Um dos primeiros campos de golfe plantado com Tifway é no sul da Geórgia e foi 

inaugurado em 1962. A grama Bermuda comum é endógena à região, mas este campo de 

golfe foi construído a partir de mata virgem, o que tornava extremamente improvável que a 

bermuda comum estava presente na propriedade do campo de golfe. Dezesseis anos após a 

inauguração, um dos "fairways" foi reconstruído e replantado. A mesma fazenda de produção 

de grama forneceu o material vegetal da "Tifway” para o plantio inicial e renovação do 

fairway. A grama do fairway replantado foi logo reconhecida ser diferente da grama do resto 

do campo de golfe.  

Hoje, os fairways originais têm a grama Tifway original. O fairway renovado tem um 

estande uniforme dos dois ecótipos de bermuda comum, ambos formam um fairway aceitável, 

mas não são Tifway. Acreditamos que o que aconteceu é o campo de produção de Tifway 

tornou-se contaminado com plantas de grama bermuda comum de crescimento mais rápido. 

Após repetidas operações de colheita plantas contaminantes foram espalhadas por todo o 
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campo e os dois dos ecótipos tornaram-se dominante na população. Até meados dos anos 

1970, a Tifway original pode ter sido apenas uma muito pequena percentagem da população 

de gramas no campo. 

Além do comércio de Tifway contaminada e Tifway erroneamente classificada para 

campos de golfe, campos de esportes e áreas paisagísticas, a fazenda também forneceu o 

material para novas fazendas de produção de grama. Este exemplo da Tifway é semelhante às 

histórias dos produtores de sementes do início dos anos 1900 - depois de algumas gerações, "a 

identidade e o valor” da Tifway foram perdidos da fazenda de origem, grama contaminada e 

erroneamente classificada grama foi disseminada em outras fazendas e comercializadas para 

os campos de golfe e campos esportivos em todo o sul dos EUA, da Califórnia a Virgínia, 

bem como internacionalmente. A perda da identidade e do valor da Tifway resultou de uma 

falta de consideração por problemas de contaminação da grama e da ausência de um efetivo 

de programa de certificação genética terceirizado. 

 

Complexo  Tifgreen / Tifdwarf  

Tifgreen também um híbrido triplóide de bermuda, desenvolvida pelo Dr. Burton e 

lançado em 1956 para greens de golfe (Burton, 1964). Tifgreen também é conhecido como 

Tifgreen 328 328 ou, simplesmente, de uma forma semelhante à Tifway 419. Ele tem 

basicamente a mesma filiação como Tifway, um cruzamento interespecífico entre Cynodon 

transvaalensis e Cynodon dactylon, mas difere de forma significativa na estabilidade genética. 

Tifgreen tem uma taxa anormalmente elevada de aparentemente mutações somáticas naturais. 

Para tornar ainda mais complexo os mutantes somáticos também terão mutações somáticas. 

Uma mutação somática é uma mudança na morfologia ou fisiologia da planta 

resultantes da alteração da seqüência de nucleotídeos do cromossomo durante a mitose. 

Mutações somáticas em contraste com as mutações nucleares não são transmitidas durante a 

reprodução sexual, mas são transmitidos na propagação assexuada. Laranjas Navel e maçãs 

Red Delicious são dois exemplos de mutações somáticas que são mantidos por enxertia da 

copa. Na grama, se uma planta mutante tem uma vantagem competitiva sobre à população 

matriz que pode se desenvolver em uma planta independente e, em última instância, se não 

for alterada, tornar-se um conjunto de plantas com diferentes características morfológicas ou 

fisiológicas em relação ao Tifgreen.  

Nos programas de certificação de gramas estas plantas são consideradas atípicas ou 

contaminantes. Ao mesmo tempo este autor tinha uma coleção de mais de 20 plantas 

triplóides morfologicamente distintas coletadas de campos de produção e greens de golfe de 

Livro Sigra.indd   38 8/10/2010   11:12:12



Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

73 
 

Tifgreen e Tifdwarf. Elas variaram de textura da folha, cor e taxa de crescimento do estolão, 

cor e taxa de crescimento da folha, características da inflorescência, suscetibilidade a 

herbicidas e tolerância ao estresse ambiental.  

Se os mutantes não são erradicados serão propagados sem intenção junto com a 

Tifgreen original. Alguns dos mutantes têm uma melhor tolerância à baixa altura de corte e 

ambientes de green de golfe e tem sido selecionados, avaliados e comercializados como novas 

variedades. 

Tifdwarf, lançado em 1966 (Burton, Elsner, 1965), foi o primeiro mutante somático de 

Tifgreen a ser comercializado em todo o mundo e se tornou a mais popular variedade de 

bermuda para greens de golfe. No entanto, as mutações continuam a ocorrer em Tifdwarf e 

não foi incomum uma fazenda ou campo de golfe selecionar sua própria variedade de 

Tifdwarf. Durante a década de 1990, uma nova geração de variedades adaptadas à altura de 

corte muito baixa foi desenvolvida a partir do complexo da família de gramas Tifgreen/ 

Tifdwarf e como um grupo foi dado o nome de "ultradwarf". Atualmente, existem três 

principais variedades no grupo “ultradwarf”; Champion, TifEagle e Miniverde. 

A freqüência não usual de mutações somáticas no complexo Tifgreen / Tifdwarf tem 

sido extremamente importante para a indústria do golfe e certificação genética. A indústria do 

golfe não teria as variedades Tifdwarf ou ultradwarf se a Tifgreen fosse geneticamente estável 

como Tifway. A alta freqüência e variação extrema nas características da planta mutante 

podem tornar a certificação genética destas variedades muito difícil, mas também altamente 

valiosas tanto quanto os produtores se esforçam para a uniformidade genética e morfológica. 

No entanto, mesmo com a supervisão da certificação há desafios a serem superados. 

A variedade conhecida na Austrália como 328 é uma planta totalmente diferente do 

TifGreen 328 que o Dr. Burton lançou em 1956. A grama 328 australiana é mais semelhante a 

uma ultradwarf de qualidade moderada com características de crescimento como a TifEagle 

ou a Miniverde. Esta variedade da 328 foi provavelmente coletada a partir de um campo de 

golfe de Tifgreen, alguns rizomas foram colocados em um sapato e transportados para a 

Austrália sem passar pelo requisito de dois anos de quarentena.  

  Na década de 1980 greens de dez campos de golfe da Flórida foram renovadas e 

replantadas com "Tifdwarf". Todos os dez campos de golfe firmaram contrato com o mesmo 

produtor. Depois de os greens estarem estabelecidos e altura de corte reduzida a 6 mm, os 

superintendentes ficaram preocupados que a densidade do gramado, foi significativamente 

menor do que seria esperado para Tifdwarf. As investigações revelaram que todos os campos 
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de golfe tiveram problemas semelhantes e havia pelo menos dois ecótipos diferentes nos 

greens. 

Um ecótipo aparentemente cresceu muito rapidamente e criou um gramado denso na 

altura de corte de 12 mm, mas não tolerou a altura de corte de seis milímetros. Tifdwarf, por 

outro lado, cresceu mais devagar e tolerava muito bem a altura de corte de seis milímetros, 

mas representou apenas 20% do gramado de cada green. Investigações na fazenda de 

produção das gramas inicialmente encontraram um campo uniforme. Novas investigações 

descobriram que havia pelo menos dois ecótipos no campo e a que a área de produção havia 

sido colhida várias vezes com uma colhedora convencional de sprigs. Um deles era de 

crescimento mais alto, muito agressivo e parece vegetativamente com uma grama 

intermediária entre Tifdwarf e Tifgreen. O ecótipo de mais alto e mais rápido crescimento 

representava a maioria da população.  

Acreditamos que este mutante muito agressivo ocorreu nesta ou em um campo anterior  

de Tifdwarf na fazenda. Ele se estabeleceu e durante cada operação de colheita foi espalhado 

para outras partes do campo. Após cada colheita, o mutante agressivo cresceu mais rápido do 

que Tifdwarf e, finalmente, o campo contém uma população uniforme de 80% do mutante e 

20% Tifdwarf. Não se sabe quantos anos se passaram entre o evento de mutação e no ano que 

o problema ocorreu campo de golfe. No entanto, deve ficar claro que há vários anos se 

passaram entre o momento em que a mutação ocorreu e quando o problema surgiu em dez 

campos de golfe. Cada green plantado a partir deste campo tinham uma alta probabilidade de 

estar contaminado com o ecótipo agressivo, que diminuiu a qualidade da superfície do putting 

green e vida funcional de um green de alta qualidade com cor e morfologia uniforme. 

Na ausência de programas de certificação genética de grama os exemplos acima seriam 

situações típicas nos campos de golfe e estádios esportivos. Mesmo com a disponibilidade de 

certificação genética os desafios de manter a produção uniforme permanecerão. No entanto, 

com a melhoria contínua das técnicas de inspeção, a educação do produtor, proteção da 

propriedade intelectual de novas variedades e das limitações na durabilidade dos campos, os 

desafios se tornam gerenciáveis e os problemas são identificados antes que se tornem 

problemas generalizados nos campos de golfe e campo esportivos. 

 

Zoysia Emerald 

Havia suspeitas que por vários anos dois ecótipos de Zoysia estavam sendo cultivados e 

vendidos como Zoysia Emerald. Zoysia Emerald foi desenvolvida pelo Dr. Scottie Forbs e 

lançada em 1946 na Estação Experimental da Planície Costeira, Tifton, GA. Em 2005, o 
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sugimento de mais de uma Zoysia Emerald veio à tona quando um proprietário de casa com 

um gramado existente de Zoysia Emerald renovou a área de paisagismo. Zoysia Emerald não-

certificada foi comprada para plantar na nova área de paisagismo ao lado do gramado de 

Zoysia Emerald existente. Na primavera seguinte, houve diferença notável na recuperação da 

cor verde entre as duas Zoysias. A Zoysia Emerald não-certificada recém-plantada demorou 

cerca de três semanas a mais para sair da dormência no inverno do que a Zoysia Emerald 

original. Novas investigações, incluindo análise de DNA mostraram que as duas fontes de 

Zoysia Emerald eram realmente diferentes. A Zoysia Emerald certificada que vem sendo 

cultivada por produtores certificados foi consistente com Zoysia Emerald original já existente 

no gramado. A origem da Zoysia Emerald não-certificada não é conhecida, mas várias 

fazendas em todo o sul dos EUA cultivam e a vendem como Zoysia Emerald. O mais 

provável é que ela é uma muda da Zoysia Emerald original com mais rápido crescimento 

vegetativo e, portanto, tinha uma vantagem competitiva nos campos de produção Zoysia 

Emerald. Depois de vários ciclos de colheita a Zoysia Emerald de mais rápido crescimento 

tornou-se a variedade dominante e por causa de sua rápida recuperação do ecótipo mais 

agressivo foi preferida pelos produtores de grama. 

É importante entender os efeitos que a falta de fiscalização, educação e formação 

necessária para manter geneticamente e morfologicamente uniforme tapetes de grama teve na 

indústria de propagação vegetativa da grama. Os campos de golfe, campos desportivos e 

outros locais gramado foram afetados. Durante este período, os superintendentes de golfe 

estavam com medo de comprar tapetes de grama de mais de um produtor pela desconfiança 

que as duas fontes não seria a mesma grama; um produtor manteve dois diferentes ecótipos e 

chamou ambos de Tifway, os campos de produção de Tifdwarf tornaram-se contaminados 

com mutantes em poucos meses; as fazendas de produção de grama foram autuadas, e havia 

uma falta generalizada de confiança entre os arquitetos superintendentes de campos de golfe, 

gerentes de campos esportivos e produtores de grama. 

Uma campanha agressiva para a certificação genética e programas de inspeção intensos 

trouxe estabilidade para ambos os lados da indústria da grama. Há ainda um lote de gramas 

não-certificadas, comuns, sendo vendido como grama para paisagismo, mas os clientes que 

querem gramas geneticamente e morfologicamente uniformes aprenderam a confiar nos 

produtores certificados para entregar um produto de alta qualidade. A certificação da ITGAP 

foi criada para dar garantias à comunidade internacional que a grama produzidos sobre os 

protocolos da ITGAP é geneticamente e morfologicamente uniforme e fiel à descrição da 

variedade. Produtores internacionais e construtores de campos de golfe, gerentes de campo 
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esportivos, agrônomos e outros profissionais que trabalham com manejo profissional de 

gramados também estão aprendendo que eles podem confiar na gramas certificadas da 

ITGAP. 

Veracidade na descrição da variedade é importante? É importante se a variedade 

escolhida é única e tem características significativamente melhoradas em relação a grama 

comum. Essas características podem ser a cor da folha, tolerância à sombra, a densidade do 

gramado, a tolerância ao tráfego, resistência a doenças ou a uma infinidade de outras 

características morfológicas. Por exemplo: se Tifway é escolhida por causa de seu 

desempenho superior nos campos de futebol, campos de pólo ou fairways de golfe, então é 

importante que a grama do caminhão seja geneticamente idêntica a grama Tifway original. 

Veracidade na descrição da variedade também é importante no desenvolvimento de 

programas de gestão para uma variedade como Tifgreen. Os estudos de manejo feitos pelo Dr. 

Burton com Tifgreen 328 darão resultados completamente diferentes dos estudos similares 

com a versão australiana da Tifgreen 328. 

 

Certificação de grama pela ITGAP

 

Os elementos importantes da Certificação da ITGAP são: 

Documentação do registro genealógico (Pedigree) / verificação da variedade; 

Detecção e inspeção de contaminantes no campo; 

Saneamento. 

 

Documentação do registro genealógico (Pedigree) / Verificação da variedade

Como foi referido anteriormente o primeiro importante passo em um programa de 

certificação de grama é a o registro genealógico (Pedigree) e a verificação da variedade 

relacionada. O registro genealógico assegura o que foi plantado em uma área de produção. As 

variedades desenvolvidas por instituições públicas (estações experimentais) são mantidas por 

fundações e organizações de sementes e plantas. Eles têm a responsabilidade de manter cada 

variedade na mesma condição genética, quando liberada pelo melhorista de plantas. A 

Comissão de Desenvolvimento de Sementes da Geórgia (GSDC) tem esta tarefa e mantêm 

matrizes de variedades desenvolvidas pelos melhoristas de grama da Universidade da 

Geórgia. Com outras variedades, a instituição de desenvolvimento ou o melhorista tem a 

responsabilidade de manter fiel ao material de plantio. O germoplasma é distribuído para a 

certificação nacional e produtores da ITGAP e é a base do registro genealógico. O certificado 
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da matriz comprova que o material comprado é o certificado de origem o qual produtores da 

ITGAP como a Green Grass e Itograss usam para validar que os campos de produção são 

elegíveis para a certificação da ITGAP. 

A responsabilidade da Comissão de Desenvolvimento de Sementes da Geórgia para que 

tapetes de grama e sprigs distribuídos em 2010 tenham as mesmas características genéticas 

como Tifway, Tifdwarf ou outras variedades, quando cada uma foi originalmente lançada 

para comercialização. A comercialização pode ter sido em 1960 ou 2008, mas a 

responsabilidade para a genética uniforme é o mesma. A Comissão de Agrônomos têm uma 

durabilidade para cada campo de produção e produzem cada variedade em isolamento de tal 

forma que plantas ou sementes de outras gramíneas perenes de estação quente sejam 

impedidas de entrar e/ou tornar-se estabelecida na área. 

Uma vez que a Tifway é geneticamente estável e não produz sementes o princípio da 

manutenção da pureza genética baseia-se no isolamento e prevenção da contaminação de 

fontes externas. Por outro lado, a manutenção da pureza genética de Tifgreen, Tifdwarf e 

ultradwarfs é muito mais difícil por causa do seu elevado potencial de mutação somática. Não 

só as plantas e sementes exóticas têm de ser excluídas, mas um programa de manejo da 

cultural deve ser seguido para identificar mutantes suspeitos quando ocorrer e antes de se 

tornarem estabelecidos para causar problemas de contaminação. 

Outras variedades e espécies têm potencial para produzir sementes e deve ser isolado de 

pólens compatíveis, bem como os requisitos normais de isolamento vegetativo. Assim, a 

manutenção da pureza genética das variedades Seashore Paspalum (Paspalum vaginatum), 

Zoysia (Zoysia matrella, Zoysia japonica) e bermuda comum (Cynodon dactylon) é ainda 

mais difícil do que as variedades da famíla da Tifgreen e Tifdwarf. No entanto, cada 

variedade tem um certo grau de mecanismo anti-autofecundação, o que significa que uma flor 

tem a capacidade de rejeitar o seu próprio pólen ou pólen de indivíduos intimamente 

relacionados e como resultado há um potencial de sementes a ser produzido, mas a quantidade 

de sementes produzidas é geralmente muito baixa. Plantas auto-incompatíveis desenvolvem 

inflorescências e pólen, mas bloqueios bioquímicos impedem a fecundação. Por outro lado, se 

o pólen é introduzido a partir da mesma espécie, mas outro genótipo, especialmente um 

genótipo não relacionado, irá ocorrer fecundação e grandes quantidades de sementes podem 

ser produzidas. Nós, na certificação não acreditamos que toda variedade é 100% auto- 

incompatível. Nós acreditamos que existe potencial para produção de sementes de todas as 

espécies. Uma possível exceção é plantas resultantes de cruzamentos interespecíficos e que 

têm número de cromossomos desigual como Tifway (2n = 27). Sementes que podem ser 
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produzidas por Bermuda comum, Zoysia, Seashore Paspalum e Centipede irão cruzar 

naturalemente e, portanto, as mudas vão dar origem a variação genética e deve ser 

classificado como atípicas ou contaminantes. Especial atenção deve ser dada em distâncias de 

isolamento para reduzir o risco de pólen exótico nos campos certificados, bem como a 

identificação de mudas que possam ocorrer. O risco de a semente germinar e produzir plântula 

é maior em um campo de grama que é colhido como sprigs do que uma que é colhida como 

tapete. 

Para controle adicional de qualidade genética a GSDC cria novos campos de matrizes a 

cada cinco anos. O procedimento é tomar plantas individuais aleatoriamante a partir da matriz 

atual e fazer área com as plantas em solo fumigado ou limpo. Como as plantas individuais 

crescem e se desenvolvem qualquer planta que varia em qualquer uma das características 

morfológicas é removida. Esse processo garante contínua uniformidade e coerência com a 

descrição da variedade original. 

Em circunstâncias normais, a descrição de uma variedade do melhorista acompanhada 

da documentação de registro genealógico é suficiente para um fiscal da ITGAP para verificar 

a identidade de uma variedade. Em casos especiais análise de DNA e outros testes são 

utilizados para fins de verificação. 

 

Inspeção e detecção de contaminação no campo 

Uma vez que a uniformidade é o resultado desejado dos campos de produção de grama 

certificada do ITGAP, fiscais da ITGAP procuram por áreas não-uniformes enquanto 

inspecionam campos de produção. Eles usam as características morfológicas únicas para as 

variedades específicas ou espécies para auxiliar no processo de inspeção. 

a. Descritores morfológicos: os fiscais da certificação usam descrições botânicas 

e taxonômicas para identificar as variedades, mas os índices taxonômicos não são úteis para 

identificar o gramado abaixo do nível de variedade. Índices taxonômicos são mais úteis para 

identificar as espécies e como há poucas espécies de grama, os índices não são parte 

integrante do processo de inspeção. 

Folha: cor (tonalidade), textura (relação do comprimento e largura das folhas), o 

ângulo entre a nervura principal das folhas e estolões, taxa de crescimento vertical, a 

superfície (pilosidade, cerosidade) de folhas e presença de orvalho; 

Estolões: taxa de crescimento (comprimento de entrenós), cor dos entrenós e nós; 
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 Inflorescências: cor da antera e da nervura central, número de espigas por panícula, 

tamanho de espigas, altura acima da folha, presença de pólen, e freqüência e época de 

emissão. 

b. Inspeções de campo: inspeções são agendadas como um compromisso do melhor 

momento para as características específicas em termos da época do ano as condições de 

campo e hora do dia. Cada descritor morfológico tem um período único e critérios de manejo 

quando as diferenças entre as variedades e espécies se expressam melhor. Por exemplo, a 

produção de inflorescências para a maioria das espécies é sensível a duração do dia e, 

portanto, ocorre em diferentes épocas do ano. Dentro de uma espécie algumas variedades ou 

ecótipos tem épocas diferentes de produção de sementes do que outras variedades. Tifway 

tem a emissão de inflorescências ao logo das latitudes 34S a 35S em Novembro / Dezembro e 

outra menor emissão em março / abril. Bermuda comum normalmente não tem intensas 

inflorescências como Tifway, mas a maioria dos ecótipos de bermuda comum produz um 

grande número de inflorescências durante todo o verão e outono. A fim de aproveitar as 

características de desenvolvimento das inflorescências de variedades específicas, horários da 

roçada são ajustados para incentivar e permitir a expressão inflorescência. A contaminação de 

Bermuda, Zoysia, Seashore Paspalum e Centipede é facilmente identificada, onde o orvalho 

está presente. Herbicidas como o MSMA têm efeitos diferenciais de variedades. Algumas das 

mutações somáticas de Tifgreen são muito mais sensíveis a MSMA que Tifgreen ou Tifdwarf. 

Noites frias intensificam a pigmentação com antocianina que tais variedades como Tifdwarf 

tonam-se quase roxas, enquanto, Tifgreen pode tornar-se verde claro. Treinamento e 

experiência permitem fiscais do ITGAP reconhecer estas diferenças e usá-las em proveito 

próprio durante o processo de inspeção. 

 

Saneamento 

Embora os documentos de registro genealógico sejam os primeiros passos em um 

programa de certificação de grama da ITGAP, o saneamento é igualmente importante para 

manter a integridade genética da variedade descrita na documentação do registro. Algumas 

das questões de saneamento estão incluídas na regulamentação, enquanto outros se tornam 

parte integrante de programas próprios de produção. A representação dos princípios de 

saneamento das fazendas de produção da ITGAP está listada a seguir: 

Fazendas devem ter um livro de procedimentos operacionais padrão que define 

métodos para evitar a contaminação dos campos ITGAP; 
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Os campos não devem ser sujeitas a inundações ou estar em áreas abaixo de áreas com 

outras espécies ou variedades que podem produzir sementes; 

Campos devem ter barreiras de isolamento em todos os lados, a largura da faixa de 

isolamento depende da espécie e variedade em campos adjacentes e se a variedade da ITGAP 

tem potencial para produzir sementes; 

Estradas e entradas do campo de produção deve ser livre de outras gramíneas perenes, 

especialmente aquelas que produzem sementes; 

Sistema de irrigação pneumático não deve ser transportado pelos campos de produção 

da ITGAP e campos de terceiros, especialmente aqueles que produzem sementes; 

Cortadores de grama devem ser lavados para ficarem livres de material vegetal antes 

de entrar em um campo da ITGAP; 

Colhedoras devem ser lavadas para ficarem livre de plantas antes da colheita um 

campo da ITGAP; 

Caminhões que transportam tapetes de grama e sprigs devem ser limpos antes de 

entrar em campos da ITGAP ou carregando tapetes ou sprigs da ITGAP; 

Gramíneas anuais e plantas daninhas de folha larga devem ser controladas. 

Fazendas da ITGAP estão, atualmente, em 11 países, com 19 empresas e 11 cultivares 

de grama. As cultivares variam da Tifway publicamente disponíveis para variedades 

patenteadas como TifSport e TifEagle às variedades privadas, como Celebration e Miniverde. 

As variedades elegíveis para certificação ITGAP são: 

Bermuda: Tifway, Tifdwarf, TifEagle, Miniverde, Champion, Tifton 10, TifSport, 

Celebration; 

Zoysia: Meyer, Emerald, Zeon, Jamur; 

Centipede: TifBlair; 

Seashore Paspalum SeaIsle 1, SeaIsle 2000, SeaIsle Supremo, SeaDwarf, Platinum 

(MX). 

A ITGAP não está no negócio para promoção de variedades ou de empresas. A 

finalidade da ITGAP é promover a uniformidade genética e morfológica da grama. O objetivo 

é que os arquitetos, proprietários e responsáveis por gramados confiem que quando compram 

uma variedade certificada da ITGAP receberão a grama com a mesma base genética e 

morfologia, de quando a variedade foi originalmente lançada e comercializada. 

 

 

Livro Sigra.indd   42 8/10/2010   11:12:13



Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

81 
 

Referências bibliográficas 

 
Boss, A. 1929. Willet Martin Hays  1859-1928. Journal of Heredity 20:496-509. 
 
Burton, G.W. 1964. Tifgreen (Tifton 328) Bermudagrass for Golf Greens.  USGA Green Section Record. May. 
 
Burton, G.W. and J. Earl Elsner. 1965. Tifdwarf – A New Bermudagrass for Golf Greens.  USGA Green Section 
Record 2:8-9. 
 
Burton, G.W. 1966. Tifway (Tift 419) Bermudagrass. Crop Science 6:93-94.  
 
Hackleman, J.C. 1961. A Brief History of the International Crop Improvement Association, Chambers Printing 
Co. Clemson, SC. 
 
Hackleman, J.C. and W.O. Scott. 1990. A History of Seed Certification in the United States and Canada. United 
Graphics, Mattoon, IL. 
 
Troyer, A.F. and H. Stoehr.  2003. Willet M. Hayes, Great Benefactor to Plant Breeding and the Founder of our 
Association.  Journal of Heredity  94:435-441. 

 

 

 

Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

82 
 

CAPÍTULO 4 
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Introdução

Com a crescente demanda para produção e comercialização de gramas em tapetes, 

critérios de qualidade devem ser estabelecidos. Atualmente, tapetes de grama são produzidos 

em todo o território nacional e dentro deste universo, pode-se encontrar uma variação muito 

grande da qualidade dos tapetes, entre os produtores e em um mesmo produtor durante todo o 

ano. 

Um parâmetro que pode ser determinante na qualidade dos tapetes e do rendimento 

(número de tapetes por área/ano) é a resistência mecânica ao manuseio na colheita e 

transporte. 

Neste capítulo serão abordados fatores que podem estar direta ou indiretamente 

relacionados à formação de tapetes resistentes e com qualidade. 
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Qualidade de tapetes de grama 

O principal objetivo na produção de grama é produzir tapetes que podem ser colhidos 

de maneira mais rápida possível e com qualidade suficiente para que sejam comercializáveis.  

São muitas as características que definem um tapete com qualidade, as principais e mais 

facilmente observadas e exigidas pelos nossos consumidores são: tapetes bem formados e 

padronizados, principalmente referente espessura de terra e altura da grama; tapetes íntegros, 

ou seja, sem falhas ou quebrados; tapetes com boa coloração; tapetes isentos de plantas 

daninhas, pragas e doenças (ZANON, 2003). 

Em alguns países, existem critérios de fiscalização da qualidade dos tapetes de grama 

que permitem a classificação pela qualidade, porém em condições nacionais estes critérios 

ainda não foram estabelecidos. Um parâmetro que vem sendo estudado é a resistência ao 

manuseio, que está diretamente relacionada a um maior crescimento de raízes e rizomas que 

promovem maior entrelaçamento.  

A resistência de tapetes das espécies de grama é diferenciada, pois nem todas as gramas 

apresentam as mesmas características morfológicas. Quanto ao hábito de crescimento das 

gramíneas utilizadas para formação de gramados, existem dois grandes grupos de plantas: as 

rizomatosas e as estoloníferas. Dentre as gramas mais cultivadas no Brasil temos as gramas 

bermuda e esmeralda que são exemplos de plantas rizomatosas (Figura 1) e as gramas Santo 

Agostinho e São Carlos que são estoloníferas (LAURETTI, 2003). Nas gramas rizomatosas os 

rizomas e estolões são responsáveis pela resistência e nas gramas que são apenas estoloníferas 

os estolões é que vão garantir a resistência destes tapetes.  

 A espessura do corte, também é uma característica importante, pois também está 

relacionada à resistência dos tapetes, principalmente pela quantidade de solo que pode dar 

maior resistência. Possivelmente tapetes mais finos são menos resistentes, pois tem uma 

menor quantidade de raízes, estolões e solo. Na prática o que se procura são tapetes finos, 

porém que contenham boa quantidade de raízes e estolões que permitam dar resistência ao 

manuseio e promovam bom restabelecimento no local onde serão plantados.  

 

Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

84 
 

 
Figura 1. Esquema mostrando as partes da grama de características rizomatosa e estolonífera. 

 

Influência da adubação e da espessura do corte na qualidade de tapetes 

Em sistemas de produção de gramas a retirada de nutrientes do local é grande, pois, 

além dos nutrientes extraídos pela plantas uma parte dos nutrientes contidos numa camada 

mais superficial também é retirada da área e, portanto, estes solos podem ter sua fertilidade 

reduzida se não for realizada numa reposição adequada de nutrientes que vise atender a 

demanda das plantas para a produção do tapete e manter um nível adequado de fertilidade do 

solo (GODOY e VILLAS BÔAS, 2003).  

As gramas, como qualquer outra cultura, necessitam de todos os nutrientes essenciais 

para o seu desenvolvimento, onde a falta ou o excesso de um deles pode influenciar na 

formação de tapetes com qualidade, principalmente nos critérios de resistência ao manuseio e 

coloração. 

Dos macronutrientes o nitrogênio é o nutriente requerido em maiores quantidades pelas 

gramas (BOWMAN et al., 2002). Doses maiores de N e maior freqüência de aplicação podem 

reduzir o tempo de produção da grama, entretanto, doses excessivas promovem o crescimento 

da parte aérea em detrimento do sistema radicular, reduzindo a capacidade do tapete de ser 

manuseado após o corte (“liftalility”) (CHRISTIANS, 1998; CARROW et al., 2001).  
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A relação entre a resistência dos tapetes e a formação de raízes, rizomas e estolões foi 

comprovada por Lima (2010) na produção de grama bermuda, com coeficiente de correlação 

linear igual a 0,90 (Figura 2). Pode-se, portanto afirmar que um dos componentes da 

resistência do tapete está diretamente relacionado à quantidade destas estruturas. 

 ŷ = -35,65+10,6x**; R2=0,90 
0

10

20

30

40

4 5 6

Fitomassa seca de raízes, rizomas e estolões  (t ha-1)

R
es

is
tê

nc
ia

 d
os

 ta
pe

te
s (

K
gf

)

7

 
Figura 2. Relação entre a resistência dos tapetes com a fitomassa seca de rizomas, raízes e estolões da 

grama bermuda. 

 

A característica de que as raízes e estolões são grandes responsáveis pela resistência do 

tapete pode ser observada também na produção no exterior, principalmente nos Estados 

Unidos. Neste país, a produção de grama tem um manejo totalmente diferente do realizado no 

Brasil, não havendo a prática da compactação do solo conseguindo-se retirar com integridade 

mantendo-se a qualidade dos tapetes. Para estes casos a manutenção e integridade do tapete 

dão-se pela exuberante formação de raízes e estolões. Talvez este seja uma parte importante 

de observação de pesquisa para as condições brasileiras, e que em algumas localidades parece 

já se tornar realidade. 

No mesmo trabalho, Lima (2010) verificou que com o aumento de doses de N, tendo 

como fonte o ajifer, houve redução da resistência dos tapetes de grama esmeralda com doses 

acima de 300 kg ha-1 de N, conforme pode ser visualizado na Figura 3. O mesmo foi 

observado na produção de gramas bermuda quando testadas doses de até 600 kg ha-1 de N 

(Figura 4). 

 Portanto, todos os fatores que afetam a formação de rizomas e raízes vão influenciar 

na resistência do tapete. Para esses dois exemplos citados (esmeralda e bermuda) a 

diminuição da resistência se deu pelo excesso de N, que favoreceu o crescimento da parte 
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aérea em detrimento ao sistema radicular. Estes exemplos são um alerta aos produtores que 

atribuem ao N a formação de tapete, porém esquecem que o excesso compromete a qualidade 

do mesmo. 

 

ŷ = 15,55 + 0,13052**x - 0,000246**x2; R2 = 0,9149
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Figura 3. Resistência dos tapetes de grama esmeralda em função das doses de N-ajifer. 
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Figura 4. Resistência dos tapetes da grama bermuda em função de doses de N. 

 

Na produção de tapetes de grama esmeralda o P parece não ter influência no tempo de 

produção de tapete (GODOY et al., 2008). Todavia, tem papel de destaque, juntamente com o 
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potássio, na produção de tapetes mais resistentes ao manuseio, devido à maior produção de 

raízes, rizomas e estolões. 

A importância do P para o crescimento de raízes é bem conhecida e gramas cultivadas 

em solos deficientes em P são incapazes de produzir sistema radicular bem desenvolvido 

(CHRISTIANS, 1998). Logo, as respostas das gramas quanto à aplicação de P dependem no 

teor de P disponível do solo. Lima (2010) verificou que a quantidade inicial de Presina no solo 

(11 mg dm-3) não foi suficiente para proporcionar o desenvolvimento adequado do sistema 

radicular. Quando não foi aplicada a adubação fosfatada e potássica houve redução tanto na 

produção de rizomas e estolões como do sistema radicular. A omissão da adubação 

nitrogenada também afetou o crescimento da grama não formado tapete (Figura 5). 
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Figura 5. Produção de folhas, rizomas e estolões e raízes de grama esmeralda em função da adubação. 

 

A influência do solo na resistência dos tapetes de grama foi comprovada por Lima 

(2010) que estudando diferentes espessuras de corte verificou que a maior espessura 

proporcionou maior resistência de tapetes de grama esmeralda (28,0; 31,5 e 33,3 kgf para as 

espessuras 0,9; 1,6 e 2,2, respectivamente). Verifica-se que quanto maior a espessura do 

tapete, maior sua resistência, porém este efeito não é linear, pois da espessura 0,9 a 1,6 houve 

aumento da resistência de 3,5 kgf e da espessura de 1,6 a 2,2 este aumento foi de apenas 1,8 

kgf, o que demonstra que a espessura proporciona resistência dos tapetes até certo ponto. 

O solo, retirado na forma de uma lâmina quando se remove o tapete, somente 

incrementará a resistência se estiver ligado à planta. Esta ligação socorrerá se as raízes e 

estolões tiverem atingido o limite do corte. Caso contrário este solo se desprenderá do tapete e 
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promoverá uma baixa resistência. Neste sentido a umidade também tem influencia uma vez 

que serve de ligação entre as partículas do solo.   

Com maior espessura de corte, maior quantidade de solo foi retirada da área (Figura 6), 

o que não é favorável no momento de transportar estes tapetes. Segundo Backes et al. (2009) 

tapetes mais leves diminuem os custos de transporte, uma vez que, com a massa maior, 

consegue-se levar menor número de tapetes com a mesma carga.  
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Figura 6. Quantidade de solo levado com o corte de tapetes de grama em função das espessuras de corte. 

 

Uma adubação adequada na produção de gramas em tapete reduz a quantidade de solo 

retirado da área no momento do corte pelo fato de que, principalmente os rizomas, ocupam o 

volume do solo. Lima (2010) verificou que houve menor retirada de solo com os tapetes de 

grama que receberam 300 kg ha-1 de N, tanto na forma de uréia como de ajifer, com 

complementação fosfatada e potássica. A grama que não recebeu adubação nitrogenada 

extraiu maior quantidade de solo, pelo fato de que este tratamento não proporcionou adequada 

formação dos tapetes (Figura 7). 

Lima (2010) verificou também que menores espessuras de corte (0,9 cm) 

proporcionaram menor retirada de rizomas e estolões da área (Figura 8). Como praticamente 

não houve diferença entre as profundidades 1,6 e 2,2cm na quantidade de rizomas e estolões 

retirados com o tapete, possivelmente essas estruturas, principalmente os rizomas que são 

subsuperficiais ficam concentrados principalmente nesses 2,2 cm de solo. 
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Figura 7. Quantidade de solo levado com o corte de tapetes de grama em função dos tratamentos. 
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Figura 8. Fitomassa seca de estolões + rizomas e raízes em função da espessura de corte. 

A espessura do corte do tapete influencia na rebrota do ciclo seguinte, pois os rizomas 

subsuperficiais que ficam no solo são capazes de rebrotar para cobrir novamente o solo. As 

gramas cortadas no ciclo anterior em maior espessura, 2,2 cm, proporcionaram uma rebrota 

mais lenta da grama, comprovando que a maior retirada de rizomas e raízes da área influencia 

no tempo de formação de tapetes do ciclo seguinte.  Este efeito é ainda maior nas gramas que 

não recebem adubação adequada (Figura 9).  
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Figura 9. Taxa de cobertura do solo pela grama esmeralda em função de doses de N e das espessuras de 

corte (dados não publicados). 
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Introdução

Objetiva-se com este texto reunir e discutir os resultados e informações gerados em 

quase dez anos de pesquisa com adubação para produção de gramas em tapetes ou rolos, 

realizados em condições nacionais, exclusivamente no Estado de São Paulo. Optou-se por 

apresentar apenas os resultados com a grama Zoysia japonica, popularmente conhecida como 

Esmeralda, devido ao maior número de experimentos realizados com esta grama e também 

por ser a principal grama comercializada no Brasil. A maioria dos experimentos foram 

realizados em condições de campo, em propriedades agrícolas especializadas na produção de 

gramas, nos municípios de Itapetininga, Quadra e Capela do Alto. 

Serão abordadas algumas técnicas que podem ser utilizadas para auxiliar no manejo da 

adubação para produção de gramas em tapetes ou rolos, no menor tempo (maior 

produtividade) e com qualidade (tapetes mais resistentes ao manuseio e com boa aparência). 

Algumas técnicas a serem discutidas já são bem conhecidas do meio agronômico como 

a medição de biomassa produzida pela planta, a análise de solo e análise do tecido foliar, 

embora para a gramicultura não existam valores de referência que auxiliem na interpretação 

dos resultados destas análises. Com este texto se pretende sugerir alguns valores que possam 

servir como uma primeira aproximação. 
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Outras técnicas são mais recentes como o uso de medidor indireto de clorofila 

(clorofilômetro) e análise da imagem digital (taxa de cobertura do solo pela grama e 

intensidade de cor verde do gramado), e que podem auxiliar no manejo da adubação 

nitrogenada.  

Antes da discussão sobre a utilização destas técnicas na gramicultura será apresentada a 

base de todo o programa de adubação das culturas: a quantidade de nutrientes extraída 

(acumulada) pela grama, ou seja, a quantidade necessária para a produção dos tapetes ou rolos 

de grama. 

 

Quantidade de nutrientes acumulados pela grama (extração)

  

Na tabela 1 são apresentadas estimativas das quantidades de nutrientes acumuladas 

pelas gramas (folhas, caules, rizomas, estolões e raízes) dentro de um ciclo de produção, ou 

seja, o tempo necessário para produção do tapete de grama esmeralda. Os experimentos foram 

conduzidos em propriedades de produção de grama, em solos de textura argilosa a muito 

argilosa, com o tempo médio de produção do tapete de nove meses. 

 

Tabela 1. Quantidades de macro e micronutrientes acumulados pela grama esmeralda durante 

um ciclo de produção em vários experimentos e tratamentos. 

Macronutrientes Micronutrientes

N P K Ca Mg S Fe Mn B Cu Zn Autor - tratamento 

Kg ha-1

Godoy (2005) - NPK 176 19 72 56 19 33 34,6 1,7 0,8 0,15 0,6 

Backes (2008) - Lodo 152 17 122 39 13 32 35,9 2,0 0,3 0,21 0,4 

Backes (2008) - NPK 156 30 119 38 13 32 35,5 2,4 0,3 0,25 1,0 

Lima (2009) - Ajifer 151 18 105 29 11 30 - - - - - 

Lima (2009) – NPK 185 20 116 35 14 37 - - - - - 

Média 164 21 107 39 14 33 35,3 2,0 0,5 0,2 0,7 

Estas quantidades de nutrientes são as mínimas que devem ser repostas no próximo 

ciclo para atender a necessidade da planta e repor os nutrientes que foram retirados do solo. 

A quantidade média de 164 kg ha-1 N acumulada com o ciclo de produção da grama 

esmeralda equivale a, um pouco mais da metade de dose média de N encontrada ser a mais 

adequada nos experimentos (300 kg ha-1). Assim, a eficiência da adubação nitrogenada 

equivale a, aproximadamente 55%, semelhante à média encontrada para as outras culturas. 
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Para o potássio a quantidade média extraída foi de 107 kg ha-1 K. A dose de K2O 

aplicada em cobertura por Backes (2008) e Lima (2009) foi de 200 kg ha-1 K2O, equivalente a 

167 kg ha-1 K. Do mesmo modo como para o nitrogênio a eficiência da adubação potássica 

seria de, aproximadamente, 65%, valor também próximo da eficiência média encontrada para 

outras culturas. A quantidade de K acumulada pela grama esmeralda no experimento de 

Godoy (2005) foi menor do que nos demais porque a dose de K aplicada também foi menor 

(110 kg ha-1 K2O). 

Em relação ao fósforo a quantidade média extraída foi de 21 kg ha-1. A dose média de 

fósforo aplicada nos experimentos (com exceção do experimento com lodo) foi de 70 kg ha-1 

P2O5 (31 kg ha-1 P), equivalente a uma eficiência de, aproximadamente, 68%, muito acima da 

média citada para outras culturas (20 a 30%), principalmente em solos de textura argilosa e 

muito argilosa, nos quais a eficiência da adubação fosfatada é mais baixa. Portanto, pode-se 

ressaltar que a grama esmeralda é eficiente na utilização do P e, assim, não responde a doses 

mais altas de P. 

Quanto ao cálcio e magnésio, nutrientes, normalmente adicionados no solo por meio da 

calagem a quantidade acumulada média foi de 39 e 14 kg ha-1, respectivamente. Quantidades 

mais altas de Ca e Mg foram acumuladas no experimento de Godoy (2005, devido a maior 

dose de calcário utilizada (3,6 t ha-1) em relação aos demais experimentos (média de 1 t ha-1). 

O enxofre foi o quarto nutriente mais acumulado pela grama esmeralda. Dentre os 

micronutrientes o ferro foi o mais acumulado, em quantidades superiores aos macronutrientes 

P e Mg, provavelmente, devido o cultivos das gramas terem sido realizados em solos ricos em 

óxido de Fe (argilosos). Os demais micronutrientes foram acumulados na seguinte ordem: Mn 

> Zn > B > Cu. 

 

Análise de solo para fins de fertilidade  

Na tabela 2 são apresentados resultados de análises de solo das áreas aonde foram 

conduzidos os experimentos. As amostras foram coletadas na camada de 0 a 20 cm de 

profundidade no início da instalação do experimento e no final com a colheita do tapete. 

Apesar de não ser objetivo do texto, pode-se observar pela tabela 2 que apesar de ter 

sido realizada a calagem em todos os experimentos o aumento no valor do pH e na saturação 

por bases foi pouco significativa e, portanto, os experimentos foram conduzidos em solos com 

um pH médio de 4,6 e V de 35%. 
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Tabela 2. Características químicas na camada de 0 a 20 cm dos solos, no início e final 

(colheita) onde foram realizados experimentos de adubação para a produção de grama 

esmeralda em tapetes.

  pH M.O. Presina H+Al K Ca Mg CTC V Autor 
  CaCl2 g/dm3 mg/dm3 -------------- mmolc dm-3 ---------------  % 

BACKES, 2008 Início 4,6 38 2 57 1 22 6 85 33 
  Final 4,7 36 8 52 1,5 25 6 85 33 

LIMA, 2009 Início 4,9 18 13 41 0,8 22 10 72 44 
  Final 4,9 17 10 37 1,1 21 9 69 46 

GODOY, np** Início 4,6 31 33 53 1 19 6 79 33 
  Final 4,9 - 22 - 1,2 35 12 - 47 

GODOY, 2005 Início 4,4 28 10 53 0,2 16 5 73 28 
 Final 4,6 38 8 52 0,4 17 5 74 24 

Média Início 4,6 15 51 0,8 19,8 6,8 77,3 34,5 
Média Final 4,8 12 47 1,1 24,5 8,0 76,0 37,5 

* 0 a 5cm; np – não publicado. 

  

Os experimentos foram conduzidos em solos com teor médio inicial de P de 15 mg dm-3 

e no final do ciclo de 12 mg dm-3. A dose média de P utilizada nos experimentos foi de 70 kg 

ha-1 P2O5, na forma de superfosfato simples. O único experimento em que houve aumento do 

teor de P no final do ciclo produtivo foi o de Backes (2008) talvez pelo teor muito baixo 

apresentado no início do experimento. Em um dos tratamentos em Lima (2009) não aplicou P 

no solo o teor de P não se foi menor do que no tratamento que recebeu 80 kg ha-1 P2O5, na 

camada de 0 a 5 cm. Baseado nestes resultados fica a sugestão de se adicionar pelo menos 70 

kg ha-1 P2O5 para solos com teor menor ou igual a 15 mg dm-3. 

Em relação ao potássio os experimentos foram conduzidos em solo com teor médio de 

0,8 mmolc dm-3 no início e 1,1 mmolc dm-3 K na hora da colheita, significando que a dose 

média de 170 kg ha-1 K2O utilizada nos experimentos foi capaz de proporcionar a formação de 

tapetes de grama esmeralda e elevar o teor de K no solo, mantendo a fertilidade deste. No 

experimento de Godoy (2005) a dose utilizada em cobertura foi de apenas 70 kg ha-1 K2O por 

isso o teor de K foi de apenas 0,4 mmolc dm-3, apesar de ser maior do que o do início do 

experimento. É interessante notar que no tratamento de Lima (2009) no qual não foi aplicado 

K o teor deste nutriente reduziu de 0,8, no início do experimento para 0,6 mmolc dm-3, 

enquanto no tratamento em que foi aplicado o teor aumentou para 1,1 mmolc dm-3 K. Para o 

potássio a sugestão é de adicionar pelo menos 170 a 200 kg ha-1 por ciclo, parcelado em três 

aplicações, para solos com teor menor ou igual a 1,0 mmolc dm-3.  
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Análise do tecido vegetal (lâmina da folha da grama) 

  

Na tabela 3 são apresentados resultados de análises dos nutrientes do tecido vegetal, no 

caso das gramas, da lâmina foliar.  

 

Tabela 3. Concentração de macronutrientes na lâmina foliar da grama esmeralda em vários 

meses do ano obtidos de experimentos de adubação para a produção de grama esmeralda em 

tapetes.

Experimentos/  
Mês de avaliação 

ND NA Dif. P KD KA Ca Mg S

------ g kg-1 -----  --------------------------- g kg-1 --------------------------- 

Godoy (2005) – Fev 13 25 92 2,0 14 - 3 1,9 4,9 

Mar 11 18 64 1,7 11 - 3 1,4 5,8 

Mai 12 24 100 1,8 8 - 4 1,3 6,5 

Set 15 24 60 2,0 8 - 6 1,4 6,7 
         

Backes (2008) – Nov 19 27 42 2,0 - 17 4 2,0 5,0 

Jan 9 17 89 2,0 - 13 2 0,9 3,3 

Mar 13 20 54 3,5 - 14 2 1,0 3,0 
         

Lima (2009) – Nov 22 27 23 2,7 - 16 3 2,0 5,0 

Jan 18 24 33 2,0 - 16 3 1,5 5,0 

Mar 12 23 92 1,7 - 15 2 1,1 3,5 

Mai 11 15 36 2,0 - 14 3 1,0 3,4 

Jul 10 14 40 1,7 - 13 4 0,9 2,1 

Set 11 15 36 1,7 - 11 3 0,8 2,0 

Média – Jan 14 21 50 2,0 - 15 3 1,2 4,2 

Média – Fev 13 25 92 2,0 14 - 3 1,9 4,9 

Média – Mar 12 20 67 1,9 11 15 2 1,2 4,1 

Média – Mai 12 20 67 1,9 8 14 4 1,2 5,0 

Média – Jul 10 14 40 1,7 - 13 4 0,9 2,1 

Média – Set 13 20 54 1,9 8 11 5 1,1 4,4 

Média Geral 12 20 67 1,9 10 14 3 1,2 4,1 
ND – deficiente: valores obtidos nas gramas que não receberam N durante o ciclo de produção; NA ou KA – 

valores obtidos nas gramas que proporcionaram a formação do tapete em menor tempo e com qualidade; KD - 

valores obtidos nas gramas que não receberam K suficiente durante o ciclo de produção. Dif. – diferença entre os 

valores deficientes e adequados (em %). 
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A coleta da lâmina foliar, nos experimentos, foi realizada manualmente, o que facilita a 

coleta apenas da lâmina foliar. Se forem utilizar as aparas coletadas em cortador de grama 

poderá estar incluído também caules da grama, dependendo da altura de corte e da grama, e 

não é o adequado para comparação com os valores aqui apresentados. 

As lâminas foliares da grama coletadas nos experimentos foram lavadas em água 

deionizada e acondicionadas em sacos de papel e secas em estufa de circulação e renovação 

de ar forçada por 72 horas na temperatura de 65°C. Após a secagem, as lâminas foram moídas 

e determinadas as concentrações de nutrientes.

Como os experimentos usaram como base dos tratamentos, doses de N, foi possível 

estabelecer valores de referência para as parcelas que não receberam N durante o ciclo e, 

portanto, apresentaram deficiência de N, e para as parcelas na qual o tratamento (dose de N) 

proporcionou a formação do tapete de grama esmeralda em menor tempo e com qualidade. 

Como as coletas das amostras foram realizadas em várias datas foi calculada a média dos 

valores para cada mês de avaliação e a média geral do ano. Observa-se que para o N, o teor 

médio de 12 g kg-1 indica deficiência crítica de N e acima ou igual a 20 g kg-1 suficiência de 

N. Esta interpretação pode se alterar em função do mês de avaliação. Teores mais próximos 

de 12 g kg-1, como por exemplo, 15 g kg-1 indicam uma deficiência moderada, e teores mais 

próximos de 20 g kg-1 indicam uma leve deficiência de N. A utilização do teor de N na lâmina 

foliar para identificar locais com deficiência de N parece ser bastante eficiente, pois, a 

diferença entre o adequado e o deficiente foi de 50%. 

Os teores de P, K, Ca, Mg e S na lâmina foliar obtidos nos tratamentos proporcionaram 

a formação do tapete de grama esmeralda em menor tempo e com qualidade também podem 

ser utilizados como referência. No experimento de Godoy (2005), como a dose de K utilizada 

foi baixa, os teores obtidos podem ser utilizados como referência para a condição de 

deficiência de K. 

Medida indireta de clorofila e a intensidade da cor verde da folha da grama ou do 

gramado

O nutriente que mais influencia o crescimento e a qualidade das gramas para a produção 

de tapetes ou rolos é o nitrogênio. Logo, ele deve ser mantido em teores adequados na grama 

durante o ciclo de produção. Como na análise de solo não há um índice que indique com 

precisão a quantidade de N no solo, utiliza-se a planta como indicadora. Um dos métodos 

mais utilizados é análise do tecido vegetal como já citado no item anterior. Outros métodos 
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alternativos, que podem ser realizados no campo ou em curto intervalo de tempo (menor que 

o necessário para análise do tecido vegetal), de modo não destrutivo, têm sido estudados e 

avaliados em diversas culturas e têm-se mostrado eficientes na diagnose nutricional de N.  

Na produção de gramas tem sido testada a medida indireta de clorofila, obtida através 

do clorofilômetro SPAD-502 ou do clorofilômetro CM-1000 da Spectrum; a tonalidade da cor 

verde ou o índice de cor verde escuro, ambos obtidos pela análise da imagem digital de uma 

câmera fotográfica e analisada em editor de imagem em um PC. A base de medição destas 

metodologias refere-se à quantidade de luz absorvida, transmitida ou refletida pelas moléculas 

de clorofila das gramas, que se correlacionam intimamente com o teor de clorofila da folha e 

conseqüentemente com o teor de N na folha, uma vez que uma boa parte do N nas folhas 

encontra-se nos cloroplastos e clorofila. 

Maiores detalhes sobre as metodologias utilizadas para a determinação destes índices 

podem ser consultadas em Godoy (2005), Backes (2008) e Lima (2009). 

Lima (2009) demonstrou que estes índices se correlacionam moderado a fortemente 

com os teores de N nas lâminas foliares da grama esmeralda, assim como, com a taxa de 

cobertura do solo pela grama (Tabelas 4 e 5).  

Tabela 4. Coeficiente de correlação linear (r) e sua significância dos índices de cor verde da 

folha com a concentração de N na lâmina foliar, taxa de cobertura do solo (TCS), aos 90, 138 

e 197 dias após o corte do tapete anterior (DAC).  

Índices TCS 
90 DAC 

TCS 
138 DAC 

TCS 
197 DAC 

N 
90 DAC 

N 
138 DAC 

N 
197 DAC 

       
Scout  0,58** 0,54** 0,85** 0,86** 0,91** 0,89** 
MIC 0,13ns 0,42* 0,80** 0,53** 0,64** 0,82** 
Hue1 0,57** 0,58** 0,78** 0,81** 0,77** 0,83** 

ICVE2 0,62** 0,38* 0,61** 0,85** 0,80** 0,68** 
N 0,56** 0,49** 0,81** - - - 

ICV – intensidade da cor verde da folha, obtida pelo clorofilômetro CM 1000; tonalidade (Hue) e ICVE (Índice 

de cor verde escuro da folha); 1índices obtidos da análise da imagem digital da grama; *,** e ns significativo a 5, 

1% e não significativo pelo teste F. Fonte: Lima (2009). 
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Tabela 5. Coeficiente de correlação linear (r) e sua significância dos índices de cor verde da 

folha com a concentração de N na lâmina foliar, taxa de cobertura do solo (TCS), aos 268, 

332 e 389 dias após o corte do tapete anterior (DAC). 

Índices TCS 
268 DAC 

TCS 
332 DAC 

TCS 
389 DAC 

N 
268 DAC 

N 
332 DAC 

N 
398 DAC 

       
Scout 0,74** 0,58** 0,58** 0,79** 0,89** 0,86** 
MIC 0,72** 0,23 ns 0,13 ns 0,68** 0,37 ns 0,53** 
Hue1 0,62** 0,60** 0,57** 0,51** 0,81** 0,81** 

ICVE1 0,69** 0,54** 0,61** 0,62** 0,71** 0,84** 
N 0,63** 0,57** 0,56** - - - 

ICV – intensidade da cor verde da folha, obtida pelo clorofilômetro CM 1000; tonalidade (Hue) e ICVE (Índice 

de cor verde escuro da folha); 1índices obtidos da análise da imagem digital da grama; *,** e ns significativo a 5, 

1% e não significativo pelo teste F. Fonte: Lima (2009). 

Na tabela 6 são apresentados os valores médios da medida indireta de clorofila, 

tonalidade da cor verde da grama e índice de cor verde da grama esmeralda. Como já foi 

explicado no item sobre a análise do tecido vegetal foram utilizados os valores obtidos em 

experimentos com parcelas que apresentavam deficiência de N e parcelas adequadamente 

supridas com N, permitindo formação do tapete ou rolo em menor tempo e com qualidade. 

Também como para a análise do tecido vegetal os valores de referência foram estabelecidos 

para vários meses do ano. Os valores de referência na Tabela 6 são uma primeira sugestão 

para serem utilizados em outros ensaios para serem validados e poderem ser utilizados com 

maior confiança. Todos os métodos apresentaram valores médios adequados, pelo menos 20% 

superiores aos deficientes, com destaque para a medida indireta de clorofila obtida pelo 

clorofilômetro CM-1000 (Spectrum) que parece ser bastante eficiente, pois, a diferença entre 

o adequado e o deficiente foi de 73%. 
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Tabela 6. Medida indireta de clorofila, tonalidade da cor verde da grama e índice de cor verde 

da grama esmeralda em vários meses do ano obtidos de experimentos de adubação para a 

produção de grama esmeralda em tapetes.

Experimentos/  
Mês de avaliação 

Medida Indireta 
de clorofila 

(SPAD) 

Tonalidade da cor 
verde da grama 

(Imagem Digital) 

Índice de cor 
verde escuro 

(Imagem Digital) 

Medida Indireta 
de clorofila 
(SCOUT) 

D A Dif. D A Dif. D A Dif. D A Dif.

Godoy (2005) Fev 25,8 38,6 50 66 87 32 0,37 0,52 41 - - - 

Mar 24,5 28,3 16 65 84 29 0,35 0,47 34 - - - 

Mai 22,9 38,3 67 62 78 26 0,37 0,47 27 - - - 

Set 28,9 38,0 31 63 80 27 0,36 0,46 28 - - - 
            

Backes (2008) Nov 30,2 35,2 17 71 96 35 0,37 0,53 43 - - - 

Jan 24,0 29,5 23 86 97 13 0,49 0,53 8 - - - 

Mar 23,5 27,0 15 85 93 9 0,47 0,5 6 - - - 
            

Lima (2009) Nov 36,5 39,7 9 82 90 10 0,52 0,57 10 183 199 9 

Jan 29,0 33 14 87 100 15 0,53 0,59 11 181 393 117 

Mar 27,0 38,5 43 85 105 24 0,52 0,64 23 168 365 117 

Mai 28,0 33,5 20 68 83 22 0,4 0,49 23 124 222 79 

Jul 27,7 30 8 67 78 16 0,39 0,46 18 116 183 58 

Set 31,3 34,5 10 65 74 14 0,36 0,43 19 123 184 50 

Média – Jan 26,5 31,3 18 86,5 98,5 14 0,51 0,56 10 183 199 9 

Média – Fev 25,8 38,6 50 66,0 87,0 32 0,37 0,52 41 181 393 117 

Média – Mar 25,0 31,3 25 78,3 94,0 20 0,45 0,54 20 168 365 117 

Média – Mai 25,5 35,9 41 65,0 80,5 24 0,39 0,48 25 124 222 79

Média – Jul 27,7 30,0 8 67,0 78,0 16 0,39 0,46 18 116 183 58

Média – Set 30,1 36,3 20 64,0 77,0 20 0,36 0,45 24 123 184 50

Média Geral 26,8 33,9 27 71 86 21 0,41 0,50 22 149 258 73
D – deficiente: valores obtidos nas gramas que não receberam N durante o ciclo de produção; A – valores 

obtidos nas gramas que proporcionaram a formação do tapete em menor tempo e com qualidade; Dif. – diferença 

entre os valores deficientes e adequados (em %). 

Quantidade de aparas produzida  

Na Figura 1 pode-se observar que há uma variação na aquantidade de aparas produzidas 

emfunção da época do ano e da dose de lodo de esgoto (LE) aplicada. As doses de LE de 10, 

20, 30 e 40 Mg ha-1 equivalem as doses de N de 100, 200, 300 e 400 kg ha-1 N. Fica clara a 

redução na produção de aparas com época do ano, nas três doses de LE (20, 30 e 40), 
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principalmente, devido a redução na temperatura média. Também fica evidente que há 

aumento na massa seca de aparas cortadas com as doses de LE, ou seja, com as doses de N. 

Assim, a quantidade (massa seca) de aparas cortadas pode ser um indicativo do estado 

nutricional do gramado, principalmente em N. 
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Figura 1. Fitomassa seca das aparas cortadas em função dos meses do ano e da aplicação de doses de lodo de 

esgoto. Cada histograma representa o valor médio de 4 repetições. Fonte: Backes (2008). 

 

Pela Figura 2, construída a partir dos dados de Backes (2008), se a massa seca das 

aparas de 1 m2 de grama esmeralda, em janeiro, for de 5 g, então estima-se que o teor de N 

seria de, aproximadamente, 13 g kg-1, considerado portanto deficiente e deveria ser realizada 

apliacação de N em cobertura. Entretanto, se a massa das aparas for 15 g m-2, o teor estimado 

de N seria de 17 g kg-1 considerado adequado para as condições.  

Este tipo de informação pode ser gerado e calibrado para cada condição de produção de 

grama. O método é simples e pode ser facilmente implantado. É necessário apenas coletar as 

aparas cortadas em uma área conhecida, o que pode ser feito através de cortado de grama com 

coletor de aparas, marcando a distância percorrida e a largura de corte. Depois deixa-se as 

aparas secarem até massa constatante e determina-se a massa. Conhecendo a massa e a área, 

calcula-se o quanto de aparas foi produzido em g m-2.  

O gráfico ou tabela de correlação pode ser construído por grupos de pesquisa, como o 

GEPEG, Grupo de Estudos e Pesquisas em Gramas Cultivadas, através da instalação de 

pequenos ensaios de adubação nitrogenada na área de produção. 
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Figura 2. Correlação entre a fitomassa seca das aparas cortadas, em janeiro, na produção de grama esmeralda, 

com a concentração de N na lâmina foliar. Fonte: Backes (2008). 
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CAPÍTULO 6 

Erros na implantação e manutenção de gramados 

ornamentais 
 

 

José Fernando Ferreira de Brito1 

 
(1) Jardineiro e Administrador de Empresa de Paisagismo; Rua Antônio Donato, 50, Jô Itamaracá, Jardinópolis - SP; 

(16)9213-9594; jffbrito@bol.com.br 

 

 

Introdução

 

Várias são as funções para o uso dos gramados, porém destacam-se os objetivos 

decorativos e esportivos.  Pode-se ainda usar o gramado como uma sala de visitas ao ar livre, 

um lugar para as brincadeiras das crianças, piqueniques da família, banhos de sol, leitura e até 

como um tapete macio, para gostosos cochilos à sombra de uma árvore. O gramado forma um 

conjunto harmônico com as arvores e os arbustos que o rodeiam, compondo uma espécie de 

pano de fundo, proporcionando prazer visual pelo revestimento uniforme e contínuo. As 

flores e plantas ornamentais têm uma cor mais viva quando circundadas pelo verde de um 

gramado. 

 Os gramados também têm importância em questões ambientais, como o controle da 

erosão em declives e encostas, revestindo áreas despidas de vegetação, como se vê ao longo 

das rodovias. 

Proporciona aumento da umidade relativa do ar, reduz as temperaturas atmosféricas, 

refletindo 50% do calor do sol, absorve poeira, contribui para a infiltração da água da chuva e 

restaura a água do subsolo, atuando como filtro purificador. 

Um gramado bonito e bem manejado, com sua textura uniforme e sua cor pacificante, 

conduz as pessoas a terem uma atração especial por ele, produz prazer e admiração por quem 
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o visita. Entretanto, um gramado mal-cuidado passa a idéia de um quadro triste e uma 

sensação de desmazelo e abandono. 

Este capítulo destina-se a fornecer informações necessárias a quem pretende implantar 

um gramado, recuperar um gramado existente, ou apenas zelar para manter o seu gramado 

perfeito, seja este ornamental ou esportivo.  

As informações apresentadas são resultado da soma de experiências de muitos anos de 

trabalho de várias equipes de profissionais (engenheiros agrônomos, pesquisadores, 

produtores de grama, paisagistas) e de experiências de trabalhos realizados na prática, por 

dezenas de jardineiros, com seus erros e acertos. 

 

Momento de implantação de um gramado 

 

Os gramados são implantados em 90% dos casos em áreas novas, ou seja, em imóveis 

recém construídos. Como a implantação do gramado se dá ao final da obra, muitas vezes o 

proprietário, na tentativa de agilizar a finalização, coloca vários profissionais trabalhando ao 

mesmo tempo, sem considerar que o pisoteio, o transporte de materiais sobre o gramado, a 

falta de adequada irrigação e as obras de arremate muitas vezes prejudicam a qualidade do 

gramado já implantado.

Na Figura 1 é apresentado um desses casos, onde uma valeta para passar fiação foi 

aberta após a implantação do gramado, danificando o mesmo. 

 

 
Figura 1. Valeta aberta de forma inadequada no gramado após a implantação. 

 

Aconselha-se, então, que o plantio de grama ocorra somente quando houver certeza de 

que a mesma não será danificada em função da obra. O ideal é aguardar a saída de todos os 

profissionais de trabalho pesado para iniciar a implantação. Pintores, vidraceiros, instaladores 
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de móveis em geral não provocam danos no gramado, podendo exercer suas funções após o 

plantio do mesmo. 

Outro aspecto que pode ser destacado com relação ao momento de implantação do 

gramado é a opção de se fazer o plantio da grama nos meses de maior intensidade de chuva, o 

que poderia acarretar economia em irrigação. Entretanto, deve-se lembrar que por este motivo 

a demanda por grama neste período é maior, fazendo com que algumas vezes o preço seja 

mais elevado. Além disso, muitas vezes a intensidade de chuva não é suficiente para irrigar o 

gramado, sendo necessária uma irrigação complementar. 

Etapas da implantação 

Limpeza do terreno 

A limpeza do terreno antes do plantio garante a boa formação de raízes da grama a 

partir do transplante do tapete ou das mudas. Inicialmente, deve-se eliminar as ervas daninhas 

existentes, através da capina manual ou química, com produtos específicos encontrados em 

lojas especializadas em artigos agrícolas. 

Na maioria das vezes a capina manual é o suficiente, mas notando a existência de ervas 

daninhas do tipo tiririca (Cyperus rotundus) ou braquiária (Brachiaria sp.), o ideal é a 

eliminação química, pois estas plantas ressurgirão no terreno depois da grama plantada, e com 

o terreno sem a grama é mais barato e mais fácil sua eliminação. 

Após a retirada das ervas daninhas, parte-se para a limpeza da terra. No caso de 

construção nova, será necessária uma raspagem geral em todo o terreno para retirada de todos 

os restos de construção como massa, pedras, madeira, restos de cal e cimento, etc. 

Nunca deve-se permitir que durante a construção  sejam  depositados estes materiais no 

próprio terreno, para depois cobrí-los com terra. Esta pratica é muito comum em terrenos que 

necessitam de nivelamento. O entulho encoberto pelo solo gera um gramado de péssima 

qualidade, totalmente desuniforme e que não tem conserto, exceto se todo este material for 

removido. Neste sentido, também as empresas contratadas em fazer a implantação, devem 

antes de fazer o orçamento, avaliar se o solo tem problemas com entulho enterrado, fazendo 

amostragens na área e considerando, caso haja a presença de entulho, o custo de sua remoção 

no orçamento da implantação. Além do aspecto do efeito físico do entulho, deve-se lembrar 

que alguns resíduos da construção alteram também quimicamente o solo. É o caso da cal 

hidratada, que tem efeito semelhante ao calcário, vindo a alterar o pH do solo.  A mistura de 
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grande quantidade de resíduo de cal no solo torna o pH alcalino o que prejudicará a absorção 

de nutrientes, entre eles os micronutrientes. 

Na Figura 2 é possível observar a desuniformidade no gramado implantado em solo 

com resíduos de construção.  

 
Figura 2. Desuniformidade de formação do gramado em função de entulhos presentes no terreno. 

 

Havendo necessidade de aterro, deve-se informar ao fornecedor que o solo se destina ao 

plantio da grama e, portanto, o fornecedor deverá buscar solo livre de contaminação, o que 

normalmente se faz com a coleta de solo de subsuperfície.  

 

Preparo do solo 

O preparo do solo é o fator mais importante na formação adequada do gramado, 

grantindo a boa formação das raízes, a maciez e a oxigenação do solo, bem como a infiltração 

da água. Por isso é necessário que se faça a escarificação do solo da área a ser plantada. Esta 

etapa poderá ser realizada com o uso de uma enxada ou ferramenta do tipo escarificador. 

Algumas empresas de paisagismo possuem equipamentos motorizados para a execução deste 

trabalho.  

Esta é a etapa mais trabalhosa na implantação do gramado, e em hipótese alguma deverá 

ser ignorada, pois a sua falta causa sérios prejuízos na formação das raízes da grama, o que 

reflete no desenvolvimento de folhas e estolões. 

O solo ideal para a formação de raízes é aquele que possui na sua composição a parte 

sólida, espaço poroso (troca gasosa) e água. Quando o solo não recebe escarificação, fica 

compactado (Figura 3) e não permite uma adequada troca gasosa. Além disso, os espaços para 

retenção de água estarão comprometidos, o que promoverá uma baixa retenção da mesma no 

solo. 

Outro fator que compromete o desenvolvimento do gramado é o excesso de umidade, 

que acarreta diminuição de oxigenação. Esta situação pode ocorrer quando há escoamento 
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superficial de água da construção sobre o gramado, fazendo com que haja empoçamento de 

água de chuva. Neste caso deve-se eliminar estes pontos fazendo com que a água corra para 

fora do gramado. 

 

 
Figura 3. Gramado implantado sobre solo compactado. 

Nivelamento do terreno

Para se evitar a formação de caminhos preferências da água, o que com o tempo poderá 

danificar o gramado, deve-se proceder ao nivelamento do terreno (Figuras 4 e 5). Para esta 

etapa podem ser usadas ferramentas simples, como estacas de madeiras, mangueira de 

nivelamento e linhas para marcação, direcionando o nível do terreno para onde for necessário, 

sem mudar esteticamente a área a ser plantada. 

 

 
Figura 4. Nivelamento do terreno realizado com enxada.  

 

Por último se realiza o nivelamento fino ou definitivo. Nesta etapa o solo será aplainado 

com uma régua de madeira e todas as imperfeições do terreno serão eliminadas.  
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Figura 5. Nivelamento fino com régua de madeira. 

 

Aplicação de fertilizantes

O uso de fertilizantes se faz necessário para repor no solo os nutrientes presentes em 

baixa quantidade. Na implantação do gramado esta também é uma operação necessária e 

garante o bom enraizamento do gramado e formação de folhas e estolões. Para se fazer uma 

boa adubação é importante ter em mãos a análise química do solo para saber qual a real 

necessidade do solo, tanto de calcário, como dos nutrientes como fósforo e potássio, 

necessários à grama em maior quantidade, e também dos micronutrientes. 

A distribuição tanto do calcário (Figura 6) como dos fertilizantes pode ser realizada com 

equipamentos ou manualmente. No caso de uso de equipamentos, basta uma boa regulagem 

para que se tenha uma aplicação homogênea na área. Já no caso da aplicação manual esta 

deve ser feita com critério, evitando variação de dosagens. Uma das formas de melhorar a 

distribuição manual de fertilizantes é dividindo a área e separando a quantidade que será 

utilizada em cada uma das áreas. O ideal para realizar esta função sem risco de falta ou 

superdosagem, é aproveitar as linhas dispostas no terreno para a implantação do nivelamento, 

como base para a aplicação do produto. Para cada parte do terreno se disponibiliza uma 

embalagem do produto, ou a quantidade recomendada pelo fabricante, logo esta quantidade 

será utilizada por inteiro na área a ser implantada.  Para áreas pequenas, a homogenização dos 

produtos dentro da área poderá ser feita com o rastelo de plástico (Figura 7). 

É interessante que a distribuição tanto do calcário, como do fertilizante seja realizada 

antes de escarificar o terreno, uma vez que os produtos serão incorporados ao solo, 

melhorando sua reação (calcário e fósforo) permitindo a correção da fertilidade do solo em 

profundidade, o que é importante para a formação de raízes mais profundas.  
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Figura 6. Aplicação de calcário no terreno utilizando as linhas de demarcação do nivelamento.  

 

 
Figura 7. Mistura dos fertilizantes ao solo utilizando o rastelo de plástico. 

 

A compra da grama

Esta é outra etapa que merece cuidado, já que a grama é um produto perecível e requer 

alguns cuidados na colheita, transporte e armazenamento. O ideal é agendar com o fornecedor 

a entrega da grama somente quando as etapas citadas acima estiverem concluídas. Isto evita 

que se deixe a grama empilhada por muito tempo, o que pode fazer com que a mesma 

fermente (Figura 8), causando a morte de parte dos tapetes, ou de tapetes inteiros, provocando 

um péssimo resultado no acabamento final. 

 
Figura 8. Manchas no gramado devido à fermentação do tapete. 
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Assentamento do tapete  

No assentamento do tapete é que se visualiza e se valoriza o serviço de implantação do 

gramado. O assentamento dos tapetes deve ser feito de maneira que se disfarce ao máximo a 

parte onde estes estão encostados entre si, ou seja, o rejunte. A melhor maneira de disfarçar o 

rejunte é acondicionar uma fileira de tapetes intercalada a outra fileira subsequente (Figura 9).  

Após o assentamento, para promover maior contato do tapete com o solo pode-se fazer 

uso de um soquete ou um rolete, melhorando a fixação do tapete sobre o solo (Figura 10). 

 

 
Figura 9. Modo de colocação dos tapetes para diminuir a visualização do rejunte. 

Figura 10. Uso de soquete para melhorar o contato entre tapete e solo. 

  

Controle de ervas daninhas

Geralmente as pessoas imaginam que após o plantio da grama está resolvido o problema 

com ervas daninhas, o que em alguns casos não é verdade, já que no solo existem sementes 

desta plantas indesejáveis, ou estas são trazidas pelo vento e até mesmo por pássaros, vindo a 

germinar no gramado recém plantado.  

Uma das maneiras de se evitar uma infestação muito grande é fazer o preenchimento 

dos rejuntes dos tapetes logo após o seu plantio (Figura 11). Para tal utiliza-se uma mistura de 
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areia fina com substrato de boa procedência, que é aplicada nas juntas dos tapetes, para 

impedir a entrada de luz do sol, evitando que sementes que já estejam no solo germinem.  

Mesmo após a realização deste trabalho, deve-se deixar bem claro ao cliente, que é 

comum o surgimento de ervas daninhas no gramado mesmo após noventa dias de seu plantio. 

Figura 11. Preenchimento com mistura de areia e substrato no rejunte entre tapetes. 

Irrigação do gramado

Esta tarefa geralmente cabe ao proprietário do gramado, mas deve-se orientá-lo para que 

ele a realize da forma correta.  

Irrigar a grama garante um bom pegamento dos tapetes e também a mantém sempre 

verde e com um bom aspecto.  

Entretanto, esta tarefa é prazerosa somente nos primeiros dias. Por isso, antevendo-se 

esta demanda, deve-se orientar o proprietário à adquirir equipamento, do tipo aspersores para 

jardim, que podem ser fixos (que necessitam de um projeto) ou móveis. 

Quando esta parte não é adequadamente planejada e a irrigação não é automatizada, o 

tempo de irrigação em cada um dos pontos deve ser visto com cuidado, evitando o 

encharcamento. Este situação compromete a qualidade de formação do gramado, quer pelo 

excesso de água, quer peso pisoteio da área na mudança do aspersor. 

 

Manutenção do gramado 

A etapa de manutenção é tão importante como a implantação. Na manutenção estão 

envolvidas a poda da grama, a adubação e a irrigação. 

Um dos erros mais comuns em relação à poda é a sua frequência. Longos períodos de 

intervalo entre as podas, dependendo da variedade da grama, promovem grandes danos no 

gramado, quer seja pela presença de folhas secas que se formam abaixo das folhas verdes, 
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quer pelo stress ocasionado do corte. Em alguns casos o gramado leva vários dias para se 

recompor e em situações extremas o gramado necessita da ajuda de um técnico e da aquisição 

de produtos específicos para a sua restauração.  

Outra falha comum na poda é o uso de equipamentos que não estão apropriados para 

esta tarefa ou não possuem potência suficiente, provocando um dano maior ainda nas folhas 

da grama. O ideal é que a orientação da poda correta seja passada ao cliente após a 

implantação do gramado.  

Outro fator que causa desagrado é a adubação de cobertura. Em alguns casos o efeito é 

contrário ao que se esperava. Como a adubação de cobertura é feita por cima da grama, 

muitos imaginam que basta aplicar o fertilizante, esquecendo que a maneira como este é 

aplicado faz toda a diferença (Figura 12).  Neste caso também vale a indicação de dividir a 

área e separar uma porção de adubo para cada área, evitando com isso a desuniformidade na 

aplicação do fertilizante. 

Figura 12. Manchas amareladas no gramado em função da distribuição não homogênea de nitrogênio. 

 

Cobertura do gramado 

Esta técnica é utilizada geralmente em gramados esportivos, mas também pode ser feita 

em gramados ornamentais. Em geral é uma técnica utilizada para corrigir as imperfeições de 

nivelamento, promover a maciez da grama e restaurar a beleza e o verde do gramado. 

O ideal é que esta operação seja realizada apenas nos meses de maior crescimento da 

grama, nunca no inverno, já que neste período esta tem um crescimento muito lento o que 

pode prejudicar o resultado do trabalho. 

O material utilizado neste caso é areia fina e composto orgânico de boa qualidade, 

devendo-se ter certeza de que este se encontra livre de sementes de ervas daninhas. A mistura 

é feita em partes iguais, sendo 50% de cada uma, aplicada sobre a grama bem podada com 

Livro Sigra.indd   58 8/10/2010   11:12:21



Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

113 
 

uma camada de no máximo 1 cm de altura (Figuras 13a, 13b e 13c). Nunca deve ser utilizada 

nesta prática terra vermelha ou arenosa, para evitar o risco de infestação por ervas daninhas. 

O uso de esterco animal como fonte de matéria orgânica também não é recomendado, 

Estes produtos geralmente apresentam um custo menor, porém, apresentam grande risco de 

conterem sementes de plantas daninhas, que poderão contaminar o gramado. 

A cobertura deve ser sempre realizada após uma adubação a base de nitrogênio, para 

acelerar o crescimento das folhas e estolões. Assim, a grama irá se desenvolver mais 

rapidamente atingido a superfície do solo.

Figura 13. Distribuição (a) e aplicação de cobertura sobre o gramado (b) de uma mistura de areia + 

substrato e o resultado (c). 
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Considerações finais 

 

Para a formação de gramados, deve-se levar em conta vários itens que são 

extremamente importantes. O primeiro é ter consciência de que a aquisição do gramado é um 

investimento alto, podendo ser comparado a qualquer outra etapa da construção do imóvel. 

Para assegurar este investimento sem risco de prejuízo e obter o resultado esperado, o 

primeiro passo é definir claramente a função deste gramado. Para cada função e local há uma 

variedade de grama no mercado. 

É necessário levar em conta a função do gramado, porque dependendo do seu uso, 

muda-se completamente os procedimentos de preparação do solo, e são estes que irão definir 

sua beleza, resistência e durabilidade. 

O gramado em si, é diferente das demais etapas da obra, já que o mesmo é composto 

por plantas que requerem cuidados especiais, e estes cuidados não são definidos apenas pela 

escolha da boa qualidade dos produtos utilizados na sua confecção, e sim por uma série de 

procedimentos. 

É preciso orientar o cliente e explicar a ele cada passo do trabalho para que se possa 

justificar o preço do mesmo. Assim, o cliente também irá se programar para as etapas futuras 

de conservação do gramado e isto com certeza trará benefícios e satisfação para as duas 

partes. 
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Introdução

A melhor defesa contra as plantas daninhas, em qualquer gramado, é o seu estado de 

plenitude quanto à densidade, vigor e crescimento. Quando se faz o uso correto dos tratos 

culturais, dificilmente as plantas daninhas serão capazes de competir em vantagem, 

principalmente quando se pretende utilizar o controle químico em complemento, devido aos 

herbicidas também dependerem da saúde do gramado para garantir o sucesso dos processos 

seletivos. Dessa forma, o controle químico com herbicidas destaca-se por contribuir para a 

redução dos custos de manutenção e prolongar a vida útil do gramado. 

Entretanto, conforme relatos de Tapia (2004), o assunto “herbicidas em gramados” não 

é um tema fácil de ser discutido, principalmente por ainda serem escassos os produtos 

registrados no Brasil, assim como mais escassos ainda os resultados de pesquisas referentes 

ao manejo químico de plantas daninhas e de tecnologias de aplicação apropriadas para os 

diferentes segmentos de gramados e áreas não agrícolas. Esse cenário pode ser observado, em 

uma breve revisão de literatura dos últimos oito anos, em revistas nacionais com informações 

publicadas sobre o manejo de plantas daninhas com herbicidas e uso de regulador de 

crescimento em gramados, verificando-se não existir mais que dez artigos científicos dos 

referidos assuntos. De forma contrária, em países como os Estados Unidos, Canadá ou Japão, 

o investimento em pesquisa e registro de herbicidas e reguladores de crescimento em 

Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

116 
 

gramados têm preocupação e desenvolvimento integrado entre universidades, centros de 

pesquisa e companhias de defensivos agrícolas. 

Apesar do profissionalismo na produção de gramados esportivos e ornamentais ter 

crescido exponencialmente nos últimos anos no Brasil, ainda é pequena a mobilização do 

investimento de tecnologias para o registro e utilização de herbicidas e reguladores de 

crescimento, de forma legal e adaptada à realidade do mercado nacional. A maioria das 

informações que circulam no Brasil são frutos de experiências pessoais dos profissionais do 

setor e/ou adaptações de estudos publicados nos Estados Unidos, que são divulgadas 

informalmente e sem respaldo científico sobre vários aspectos como seletividade/eficácia, 

tecnologias de aplicação e riscos toxicológicos para o aplicador e ambiente. 

Até o momento, poucos são os rumores de investimentos das grandes companhias de 

defensivos agrícolas em registrar, no Brasil, herbicidas e/ou reguladores de crescimento para 

gramados. Entre as principais justificativas encontram-se o não retorno lucrativo do 

investimento para um mercado que demanda pequenas quantidades, assim como exigência de 

uma nova concepção de embalagens menores, mais seguras e de baixo impacto ambiental, e 

dos critérios de segurança de utilização em áreas não agrícolas. Entretanto, a carência de 

informações e registro, pode ser um diferencial no portfólio de algumas empresas de produtos 

genéricos, as quais atualmente vêm crescendo e competindo intensivamente com companhias 

já consolidadas no setor de defensivos agrícolas. 

Desta forma, o texto tem como objetivo demonstrar resultados de pesquisas nacionais 

sobre herbicidas em gramados, assim como abordar conceitos técnicos a serem considerados 

na utilização dos produtos promissores para gramados, que tem registro no exterior, e/ou até 

mesmo para outras culturas no Brasil. 

 

Resultados do total de vendas de herbicidas nos EUA 

 

O interesse contínuo na produção e registro de novas moléculas de herbicidas para 

gramados esportivos e ornamentais nos EUA está no volume de vendas dos produtos 

produzidos e comercializados no país para esse mercado. Na Tabela 1, encontram-se 

exemplos da quantidade de herbicidas registrados e que foram comercializados nos EUA, 

nesse mercado, entre os anos de 2004 e 2005.  
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Tabela 1. Levantamento da comercialização nos EUA de herbicidas utilizados em gramados 

esportivos e ornamentais no período de 2004/2005. 
Produto Comercial Ingrediente ativo Vendas 2004 

(Milhões)

Vendas 2005 

(Milhões)

TRIMEC  2,4-D, dicamba, mecoprop $18.5 $20.8 

TRIPLET  2,4-D, mecoprop-p, dicamba $3.6 $7.1 

REVOLVER  foramsulfuron* $2.7 $6.4 

MONUMENT  trifloxysulfuron* $4.6 $4.9 

THREE-WAY  MCPA, triclopyr*, dicamba or  

2,4-D, mecoprop-p, dicamba 

$4.6 $4.5 

DRIVE  quinclorac* $3.8 $4.4 

TRI-POWER  dicamba, MCPA, mecoprop-p $4.2 $4.0 

SPEED-ZONE carfentrazone*, 2,4-D, dicamba, mecoprop $3.4 $3.7 

CONFRONT  triclopyr, clopyralid  $5.1 $3.3 

MOMENTUM  2,4-D, triclopyr, clopyralid  $3.6 $3.3 

QUICKSILVER  carfentrazone  $1.6 $3.3 

MANAGE  halosulfuron-methyl* $3.7 $3.3 

ACCLAIM EXTRA  fenoxaprop*  $2.3 $2.5 

MILLENNIUM  2,4-D, clopyralid, dicamba  $6.2 $2.2 

CERTAINTY  sulfosulfuron* - $1.9 

BASAGRAN  bentazon * $1.6 $1.7 

TURFLON  triclopyr  $1.5 $1.6 

COOL POWER  MCPA, triclopyr, dicamba  $1.2 $1.5 

MANOR  metsulfuron*  $1.2 $1.4 

PENNANT  metolachlor*  $1.4 $1.4 

LONTREL  clopyralid  $1.6 $1.3 

POWER ZONE  carfentrazone, MCPA, dicamba, mecoprop $1.1 $1.3 

TRANXIT  rimsulfuron  $1.0 $1.3 

TRIAMINE  MCPA, mecoprop, diclorprop or 

2,4-D, mecoprop, diclorprop 

$1.0 $1.3 

FUSILADE  fluazifop-butyl*  $1.1 $1.1 

STRIKE 3  2,4-D, clopyralid, dicamba   $2.5 $1.1 

LESCOGRAN  Bentazon $0.9 $0.9 

SENCOR  metribuzin*  $1.0 $0.9 

VELOCITY  bispyribac*  $0.6 $0.9 

IMAGE  imazaquin*  $0.8 $0.7 

HORSE POWER  MCPA, triclopyr, dicamba  $0.7 $0.6 

ESCALADE  fluroxypyr, 2, 4-D, dicamba  - $0.6 

ILLOXAN  diclofop-methyl*  $0.4 $0.6 

BARRIER  dichlobenil  $0.7 $0.5 

SPOTLIGHT  Fluroxypyr -  $0.5 

CORSAIR  chlorsulfuron  $0.3 $0.4 

ELIMINATE  MCPA, triclopyr, dicamba  $0.3 $0.4 

ENVOY  clethodim*  $0.2 $0.4 

SEDGEHAMMER  halosulfuron-methyl  - $0.3 

ALL OTHERS - $10.9  $15.1 

Total - $99.9  $113.4 

Fonte: Specialty Products Consultants, LLC  (2005 Turf & Ornamental Market Research Study). 

* Herbicidas registrados para utilização no Brasil em várias culturas, com exceção de gramados. 
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No exemplo, além de observarmos que, com exceção do 2,4-D, 14 dos produtos listados 

são registrados e comercializados no Brasil para várias outras culturas*, também é fácil 

constatar que os valores comercializados dos herbicidas nos dois anos sinalizaram a 

ocorrência de incrementos e/ou regularidade na utilização, garantido a continuidade do 

negócio no país. 

No Brasil, apenas o herbicida 2,4-D é registrado para utilização em gramados, assim 

como 2,4-D+picloram, glyphosate, impazapyr e sulfentrazone são registrados para áreas não 

agrícolas, e que também acabam sendo utilizados em gramados (Rodrigues & Almeida, 

2005). Entretanto, em algumas revendas e mesmo em sites na internet, não é difícil se 

encontrar os herbicidas imazapyr e halosulfuron sendo comercializados em pequenas 

quantidades para gramados (Figura 1), por exemplo, para o controle de tiririca (Cyperus spp.). 

Alguns desses exemplos poderiam ser seguidos por outros fabricantes, desde que, os critérios 

e procedimentos de registro dos produtos para gramados estivessem adequados, segundo 

critérios do Ministério da Agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imazapyr 
halosulfuron 

??????

Figura 1. Exemplos de herbicidas comercializados em pequenas embalagens para gramados. 

Entretanto, como a aplicação de herbicidas em gramados no Brasil é normalmente 

realizada com baixo conhecimento científico dos seus efeitos sobre os diferentes tipos de 

gramados, e pela falta de registro de moléculas já conhecidas como eficientes em outras 

culturas, a quantidade de erros pode ser maior que os acertos. Na prática, sabe-se que no 

controle químico de plantas daninhas estão envolvidos fatores que vão além da simples 

escolha adequada do produto. Nesse sentido, diferentemente das operações básicas de 
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manutenção do gramado, tais como, descompactação, irrigação, adubações e cortes, que estão 

à frente no desenvolvimento tecnológico, é preciso ter cautela no uso de herbicidas em 

gramados no Brasil.  

 

Aspectos importantes sobre herbicidas em gramados 

Entre os aspectos importantes a serem destacados, na utilização de herbicidas em 

gramados, encontra-se a escolha da dose a ser utilizada. Kaufmann (1986) relatou que o 

principal fator limitante dos herbicidas está na estreita faixa da dose e cuidados com a 

aplicação, onde doses acima do limite podem causar injúrias ou morte ao gramado. 

Nesse aspecto, a condição da manutenção do gramado com relação à nutrição e vigor 

devem ser corrigidas, uma vez que, quanto mais deficiente o gramado, menor sua capacidade 

de recuperação e fechamento após aplicação de herbicida, independentemente da tolerância 

do mesmo ao produto utilizado. Além disso, recomenda-se o acompanhamento de um 

profissional experiente para escolher a melhor opção de herbicida, assim como dos 

procedimentos de dosagem e modalidade de aplicação a ser utilizada. Para essa escolha, a 

identificação de herbicidas seletivos aos gramados e que apresentam mecanismos de ação 

distintos dos normalmente utilizados, também é fundamental para evitar a seleção de espécies 

de plantas daninhas resistentes a herbicidas. 

Quanto aos critérios de aplicação, ainda é importante ressaltar que para os herbicidas de 

pré-emergência há necessidade de irrigação após aplicação a qual, desde que seja não 

excessiva, é fundamental para o processo de absorção pelas sementes e plântulas de plantas 

daninhas. Isso ocorre, ao contrário da aplicação em pós-emergência, onde a irrigação deve ser 

realizada algumas horas antes da aplicação dos herbicidas no gramado, o que facilitará a 

absorção do produto nas plantas daninhas por meio de suas folhas. Em pós-emergência, para 

garantir a absorção e translocação plena dos herbicidas pela plantas daninhas, é importante 

que os turnos de irrigação, somente voltem a ser retomados em períodos de aproximadamente 

um dia após aplicação, e a nova poda das folhas do gramado somente com o mínimo de cinco 

a sete dias após aplicação. Para se realizar a aplicação de herbicidas em pós-emergência, 

também é importante considerar que as plantas daninhas devem estar em estádio vegetativo 

(de preferência de 4 a 6 folhas) e que devem ser utilizados adjuvantes na calda de 

pulverização, conforme recomendação do fabricante. Em alguns casos, condições de alta 
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intensidade luminosa, temperatura e umidade relativa do ar, geralmente incrementam a 

eficácia de alguns herbicidas como, por exemplo, o MSMA. 

Em gramados esportivos, com o uso de condicionadores de solo na composição do 

TOPSOIL (areia + matéria orgânica) tem-se empregado misturas de matéria orgânica que 

normalmente variam 5 a 20% para greens de campos de golfe e 3 a 5 kg por metro quadrado 

em campos de futebol. Esses elevados teores de matéria orgânica no solo também devem ser 

considerados com programação de doses maiores em aplicação de pré-emergência, uma vez 

que herbicidas como trifluralin, pedimethalin, oryzalin, oxadiazon e sufentrazone são 

altamente adsorvidos a colóides orgânicos no solo ou mesmo no thatch produzido pelas 

podas, e por esse motivo não são facilmente lixiviados no solo. Na Figura 2 é possível 

verificar um exemplo da alta quantidade de matéria orgânica utilizada na formação de 

gramados de campos de futebol, que pode prejudicar a eficácia de herbicidas aplicados em 

pré-emergência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Exemplo de utilização de Topsoil com alto teor de matéria orgânica.  

 

Para o sucesso na aplicação de produtos fitossanitários, é preciso atingir o alvo 

adequadamente pelo produto, e para isso é necessário conhecer as características de deposição 

proporcionadas pelo equipamento, produto e forma de aplicação (Ferreira et al., 2009). 

Entretanto, faz-se necessário o conhecimento das condições de trabalho, assim como de uma 

necessidade cada vez maior de possuir equipamentos adequados, para a melhoria da precisão 

e segurança na aplicação de agrotóxicos (Christofoletti, 1999). Entretanto, a maioria das 

aplicações realizadas na manutenção do pós plantio (Grow In) de gramados esportivos utiliza 

pulverizadores costais manuais, munidos ou não de reguladores de compressão constante 

(Figura 3). Essa metodologia, nem sempre é a mais adequada para a aplicação em pós-

emergência, pois o aplicador seleciona apenas as plantas daninhas que são mais facilmente 

Livro Sigra.indd   62 8/10/2010   11:12:23



Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

121 
 

visualizadas, submetendo a uma segunda etapa, as demais plantas daninhas que não foram 

visualizadas. Esse procedimento além de promover baixa eficiência por área tratada, e onerar 

os custos da aplicação devido à maior necessidade de repasses, também pode prejudicar o 

gramado por aumentar os problemas de fitointoxicação, devido à aplicação de doses 

superiores às programadas e registradas para utilização do produto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 3. Representação esquemática da aplicação de herbicidas com pulverizador 

costal manual em gramados esportivos (“catação química”). 

Existe uma enorme gama de equipamentos para aplicação de herbicidas que 

contemplam o setor de gramados esportivos, há alguns anos. Entretanto, a versatilidade e os 

baixos custos dos pulverizadores costais de pressão contínua, pressurizados por CO2 e/ou ar 

comprimido, ou mesmo por sistemas de mangueira e lanças com carrinho, são os que melhor 

se adaptam à realidade das empresas prestadoras de serviço (Figura 4), por apresentar 

desempenho semelhante aos aplicadores tratorizados. Nesse contexto, as aplicações podem 

ser realizadas em área total com autonomia considerável pela utilização de barras de 2 a 3 

metros de comprimento e no momento (“timing”) correto, por meio de apenas uma única 

aplicação.  

Outro fator interessante a ser ressaltado é que alguns herbicidas também podem ser 

utilizados na inibição do desenvolvimento e crescimento de gramados, ou apenas por serem 

efetivos no suprimento do florescimento. Essa forma de manejo possibilitaria reduzir um dos 

principais fatores do custo de manutenção, a poda na altura adequada dos gramados, assim 
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como também em complemento controlar plantas daninhas mais novas e/ou mais sensíveis às 

subdoses dos herbicidas. Nas rodovias, a poda não é tão freqüente quanto nos campos de 

futebol e golfe, mas também é necessária, e poderia ser resolvida com aplicação de doses ou 

subdoses de herbicidas, que possibilitem a redução do crescimento, e conseqüentemente, dos 

custos de manutenção para os gramados com diferentes propósitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representação esquemática da aplicação de herbicidas com pulverizador costal pressurizado 
a CO2 e ar comprimido em operação em área total. 

Resultados de pesquisas com herbicidas x gramas no Brasil 

 

Christoffoleti & Aranda (2001) desenvolveram estudo em casa-de-vegetação com 

herbicidas e espécies de gramas em aplicação de pré-plantio (sulfentrazone a 1400 g i.a. ha-1 e 

oxadiazon a 1000 g i.a. ha-1) e em pós-emergência (halosulfuron a 112,5 g i.a. ha-1, 2,4-D a 

2010 g i.a. ha-1 e MSMA a 2400 g i.a. ha-1), e concluíram que a seletividade dos gramados 

está em função principalmente da espécie de grama e herbicida aplicado, bem como da dose 

utilizada. Entre os herbicidas estudados, destacaram-se como mais seletivos o halosulfuron e 

2,4-D, assim como as gramas esmeralda (Zoysia japonica e Zoysia matrella) e são carlos 

(Axonopus affinis), apresentaram maior tolerância aos herbicidas testados, principalmente 

para sulfentrazone e oxadiazon (Figura 5). 
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 Figura 5. Avaliação da toxicidade causada pelos herbicidas nas gramas Bermuda, Santo-Agostinho, 
São-Carlos e Esmeralda, utilizando escala de notas da EWRC (European Weed Research Council), 
onde o nível de toxicidade varia de 1 a 9, em que: 1 = ausência de sintomas e 9 = morte das plantas.  

 

 

 

 

 

 A

 Testemunha sem aplicação 

 

 

 

 

 

 Triclopyr (0,72 kg ha‐1 aos 30 DAA) 
B

 

Figura 6. Porcentagem de controle de Desmodium incanum (A) e Zornia latifolia (B) em função da 
dose do herbicida triclopyr aos 15 e 30 dias após aplicação (DAT). 

Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

124 
 

Freitas et al. (2003) mencionaram o triclopyr como herbicida potencial para o controle 

de plantas daninhas dicotiledôneas em gramados, constituídos pela grama batatais (Paspalum 

notatum), onde doses de até 1200 g ha-1 não promoveram danos visuais na qualidade do 

gramado, e, a partir de 480 e 660 g ha-1, controlaram de forma iguais ou superiores a 90% 

Desmodium incanum e Zornia latifolia (Figura 6). O herbicida 2,4-D + picloram (480 + 128 g 

ha-1), também se apresentou como seletivo e proporcionou controles de 88% aos 15 DAT e 

93% aos 30 DAT (dias após aplicação) para D. incanum e de 84% aos 15 DAT e 90% aos 30 

DAT para Z. latifolia, semelhante aos melhores resultados obtidos pelo triclopyr. 

Maciel et al. (2006a) constataram que o metsulfuron-methyl + 2,4-D (3,0 g ha-1 + 720 g 

ha-1) e 2,4-D (720 g ha-1) controlaram com níveis excelentes (≥ 98,0%) a Pyrostegia venusta, 

e apenas de forma aceitável (80%) a P. venusta e Sida glaziovii utilizando-se fluroxypyr + 

picloram (160 + 160 g ha-1) aos 28 DAA (Tabela 2). Para Vernonia polyantes, nenhum 

tratamento atingiu níveis de controles satisfatórios até os 28 DAA (Tabela 3). Entretanto, 

apesar dos melhores controles observados não terem sido satisfatórios, as misturas 

metsulfuron-methyl + fluroxypyr + picloram (3,0 + 160 + 160 g ha-1) e metsulfuron-methyl + 

2,4-D + picloram (3,0 + 360 + 96 g ha-1), caracterizam ter havido possível efeito aditivo de 

controle, quando comparado aos tratamentos com os mesmos herbicidas aplicados 

isoladamente. Com exceção do fluroxypyr + picloram, os tratamentos 2,4-D (720 g ha-1), 2,4-

D + picloram (360 + 96 g ha-1), metsulfuron-methyl (6,0 g ha-1), metsulfuron-methyl + 2,4-D 

(3,0 g ha-1 + 720 g ha-1), metsulfuron-methyl + 2,4-D + picloram (3,0 g ha-1 + 360 + 96 g ha-

1), metsulfuron-methyl + fluroxypyr + picloram (3,0 g ha-1 + 160 + 160 g ha-1) causaram 

fitointoxicação ao gramado, em intensidades ≤ 23,4%, essa não mais constatada a partir dos 

21 e/ou 28 DAA. 

Maciel et al. (2006b) estudando desenvolvimento vegetativo da grama batatais 

submetida à mistura do herbicida imazethapyr como o safener anidrido naftálico constataram 

que a mistura em tanque de imazethapyr + anidrido naftálico, na dose de 125+480 g ha-1, 

apesar de ter promovido elevados níveis de injúrias na parte aérea do gramado (Tabela 4), 

apresentou as maiores reduções em altura (Tabela 5) e matéria seca, sem interferir no teor de 

clorofila das folhas. As aplicações de imazethapyr com 125 g  ha-1 e imazethapyr + anidrido 

naftálico, nas doses de 25+120, 75+240 e 125+480 g ha-1, reduziram a matéria seca das folhas 

do gramado aos 56 DAA, na ordem de 44,5%, 19,6%, 36,3% e 44,9%, respectivamente. Essas 

respostas indicam a aplicação de imazethapyr + anidrido naftálico como opção interessante 

para gramados com diferentes propósitos nas situações, onde o aspecto visual não é o objetivo 

principal.  
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Tabela 2. Porcentagem de controle de Pyrostegia venusta e Sida glaziovii em gramado de 

Paspalum notatum Flügge aos 7, 14, 21 e 28 DAA, submetido à aplicação de herbicidas em 

pós-emergência. ESAPP/Paraguaçu Paulista-SP, 2005. 
Pyrostegia venusta Sida glaziovii

Tratamentos 

Dose

(g i.a. ou 

e.a. ha-1)
7

DAA/1

14 

DAA

21 

DAA

28 

DAA

7

DAA/1

14 

DAA 

21 

DAA 

28 

DAA
1. 2,4-D /2 720 35,6 ab 74,8 b 89,6 a 98,0 ab 20,6 cd 31,2 c 41,0 d 63,8 c 

2. 2,4-D + picloram /3 360 + 96 25,0 bc 51,0 c 59,4 b 74,4 c 25,6 c 46,2 b 58,6 bc 78,4 ab 

3. Fluroxypyr + picloram/4 160+160 15,8 cd 56,6 c 67,6 b 86,2 bc 66,0 a 65,6 a 72,6 a 85,6 a 

4. Metsulfuron-methyl /5 6 5,0   de 0,0 f 0,0 d 0,0 e 12,0 de 19,8 c 24,2 e 35,0 d 

5. Metsulfuron-methyl  

    + 2,4-D 

3 + 720  

39,0 a 87,4 a 94,6 a 100,0 a 

 

41,0 b 

 

52,6 ab 

 

55,0 bc 

 

57,6 c 

6. Metsulfuron-methyl  

    + 2,4-D + picloram 

3+360+

96 13,2 d 33,4 d 28,6 c 34,2  d 

 

42,6 b 

 

50,0 b 

 

50,0 cd 

 

67,6 bc 

7. Metsulfuron-methyl + 

    fluroxypyr + picloram 

3+160+

160 9,4 de 12,4 e 6,0 d 2,8 e 

 

49,6 b 

 

65,8 a 

 

64,0 ab 

 

69,8 bc 

8. Testemunha - 0,0 e 0,0 f 0,0 d 0,0 e 0,0 e 0,0 d 0, 0 f 0,0 d 

Fcalc - 36,0* 263,0* 150,0* 258,1* 68,8* 52,1* 71,3* 80,6* 

C.V (%) - 29,4 11,71 16,70 12,67 18,05 17,18 13,68 12,01 

DMS (5%) - 10,9 9,55 14,94 12,96 12,02 14,71 12,93 14,22 

Obs. /1 Dias Após Aplicação; /2 = U46 D-fluid 2,4D®; /3 = Tordon®; /4 = Plenum®, /5 = Ally®. Valores seguidos de mesma letra na coluna não 

diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. * = Significativo; NS = Não significativo. 

Maciel et al. (2007) estudando o comportamento do gramado de grama batatais 

submetido à aplicação de subdoses dos herbicidas clethodim e sethoxydim, observaram que 

os sintomas de intoxicação visuais praticamente desapareceram para todos os tratamentos aos 

49 DAA (Tabelas 6 e 7). O teor de clorofila nas folhas não apresentou diferenças 

significativas entre as subdoses de clethodim e sethoxydim em relação à testemunha, em 

nenhuma das épocas estudadas. Houve redução progressiva da altura média (Figura 7) e do 

número de inflorescências (Figura 8) do gramado em função do incremento das doses de 

clethodim e sethoxydim. Estes herbicidas apresentam viabilidade na redução vegetativa e 

reprodutiva da grama batatais, sendo o sethoxydim mais seletivo em relação à preservação das 

características visuais do gramado. 
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Tabela 3. Porcentagem de controle de Vernonia polyantes e de fitointoxicação do gramado de 

Paspalum notatum Flügge aos 7, 14, 21 e 28 DAA, submetido à aplicação de herbicidas em 

pós-emergência. ESAPP/Paraguaçu Paulista-SP, 2005. 
Vernonia polyantes Fitointoxicação (%) 

Tratamentos 

Dose

(g i.a. ou 

e.a. ha-1)
7

DAA/1

14 

DAA

21 

DAA

28 

DAA

7

DAA/1

14 

DAA 

21 

DAA 

28  

DAA
1. 2,4-D /2 720 15,0 b 18,4 bc 33,0 abc 51,0 a 23,2 a  11,0 ab 0,0 d 0,0 

2. 2,4-D + picloram /3 360 + 96 30,0 a 32,0 a 26,0 bc 25,0 bc 16,0 b 7,2 c 0,0 d 0,0 

3. Fluroxypyr + picloram/4 160+160 23,0 ab 31,0 a 29,4 abc 11,6 c 0,0 c 0,0 c 0,0 d 0,0 

4. Metsulfuron-methyl /5 6 11,6 bc 17,0 c 24,4 c 22,0 bc 0,0 c 9,0 ab 15,8 a 3,8 

5. Metsulfuron-methyl  

    + 2,4-D 

3 + 720  20,2 ab 26,0 ab 36,8 ab 41,6 ab 23,4 a  11,0 ab 4,6 c 0,0 

6. Metsulfuron-methyl  

    + 2,4-D + picloram 

3+360+

96 

17,0 ab 34,0 a 30,6 abc 60,8 a 13,0 b 13,0 a 8,8 b 0,0 

7. Metsulfuron-methyl + 

    fluroxypyr + picloram 

3+160+

160 

13,8 b 27,6 a 40,4 a 65,6 a 16,2 c   10,6 ab 9,6 b 0,0 

8. Testemunha - 0,0 c 0,0 d 0,0 d 0,0 c 0,0 c 0,0 c 0,0 d 0,0 

Fcalc - 9,45* 37,2* 26,8* 17,9* 127,1* 31,6* 58,5* - 

C.V (%) - 39,3 17,7 19,3 36,1 19,5 26,0 36,2 - 

DMS (5%) - 1,26 8,51 11,01 25,91 4,14 4,16 3,63 - 

Obs. /1 Dias Após Aplicação; /2 = U46 D-fluid 2,4D®; /3 = Tordon®; /4 = Plenum®, /5 = Ally®. Valores seguidos de mesma letra na coluna não 

diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. * = Significativo; NS = Não significativo. 

 

Tabela 4. Fitointoxicação da parte aérea do gramado de P. notatum submetido à aplicação de 

imazethapyr e anidrido naftálico. ESAPP/Paraguaçu Paulista-SP, 2004. 
Altura (cm) Tratamentos Dosagens

(g pc.ha-1) 14 DAA/1 28 DAA 42 DAA 56 DAA 
T1.  NA/2   120/4 0,0 B 0,0 b 0,0 b 0,0 b 

T2.  NA 240 0,0 B 0,0 b 0,0 b 0,0 b 

T3.  NA 480 3,0 A 0,0 b 0,0 b 0,0 b 

T4.  IMPYR/3 25 3,8 A 40,0 a 45,0 a 37,5 a 

T5.  IMPYR 75 4,0 A 39,0 a 50,0 a 47,5 a 

T6.  IMPYR 125 3,5 A 40,0 a 47,5 a 45,0 a 

T7.  IMPYR + NA 25 + 120 3,8 A 40,3 a 45,0 a 47,5 a 

T8.  IMPYR + NA 75 + 240 5,0 A 41,0 a 46,5 a 40,0 a 

T9.  IMPYR + NA 125 + 480 3,0 A 35,0 a 39,5 a 34,5 a 

T10.  testemunha - 0,0 B 0,0 b 0,0 b 0,0 b 

Fcalc - 18,42* 108,96* 56,89* 32,65* 

C.V (%) - 33,68 16,54 22,96 30,67 

DMS (5%) - 2,13 9,47 15,28 20,15 
Obs. /1 Dias após a aplicação dos tratamentos no gramado; /2 NA = anidrido naftálico, safener de nome comercial MilliuMax®.; /3 IMPYR = 

Imazethapyr, herbicida de nome comercial Pivot®; 

Valores seguidos de mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

* = Significativo a 5% de probabilidade; NS = Não significativo. 
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Tabela 5. Altura do gramado de P. notatum submetido a aplicação do herbicida imazethapyr 

e de anidrido naftálico. ESAPP/Paraguaçu Paulista-SP, 2004. 
Altura (cm) Tratamentos Dosagens

(g pc.ha-1) 14 DAA/1 28 DAA 42 DAA 56 DAA 
T1.  NA/2   120/4 6,58 Ab 6,85 a 6,28 a 5,87 Ab 

T2.  NA 240 6,95 A 6,55 a 6,38 a 5,83 Ab 

T3.  NA 480 6,27 Abc 6,50 a 6,19 a 5,35 Bc 

T4.  IMPYR/3 25 6,02 abcd 5,54 b 4,97 bcd 4,84 Cd 

T5.  IMPYR 75 5,72 Bcd 5,53 b 5,37 b 5,13 Cd 

T6.  IMPYR 125 6,06 abcd 5,56 b 5,27 bc 5,15 Cd 

T7.  IMPYR + NA 25 + 120 5,64 Bcd 5,34 b 5,18 bcd 4,81 Cd 

T8.  IMPYR + NA 75 + 240 5,52 Cd 5,65 b 4,76 cd 4,91 Cd 

T9.  IMPYR + NA 125 + 480 5,16 D 5,35 b 4,70 d 4,68 C 

T10.  testemunha - 6,52 Ab 6,64 a 6,33 a 5,90 A 

Fcalc - 7,64* 12,36* 38,20* 16,94* 

C.V (%) - 6,58 5,78 3,98 4,33 

DMS (5%) - 0,97 0,84 0,54 0,55 

Obs. /1 Dias após a aplicação dos tratamentos no gramado; /2 NA = anidrido naftálico, safener de nome comercial 

MilliuMax®.; /3 IMPYR = Imazethapyr, herbicida de nome comercial Pivot®; 

Valores seguidos de mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

* = Significativo a 5% de probabilidade; NS = Não significativo. 

 

 

Tabela 6. Porcentagem de intoxicação da parte aérea do gramado de Paspalum notatum em 

resposta a aplicação de clethodim. ESAPP/Paraguaçu Paulista-SP, 2007.  
Intoxicação da parte aérea do gramado (%) Tratamentos Dosagens

(kg i.a. ha-1) 7 DAA/1 21 DAA 35 DAA 49 DAA 
T1. clethodim/2 0,060 27,3 a 49,0 a 36,3 a 4,5 A
T2. clethodim 0,030 12,3 b 30,0 b 25,8 b 3,3 A
T3. clethodim 0,015 6,8 c 9,0 c 13,8 c 0,0 B
T4. clethodim 0,0075 3,5 cd 2,8 d 2,8 d 0,0 B
T5. clethodim 0,00375 2,3 de 2,0 d 2,5 d 0,0 B
T6. testemunha - 0,0 e 0,0 d 0,0 d 0,0 B
Fcalc - 179,94* 90,45* 66,86* 19,51*
C.V (%) - 17,29 26,64 26,71 10,21 
DMS (5%) - 3,44 9,55 8,28 5,82 

/1 Dias após a aplicação. /2 Herbicida de nome comercial Select®. Valores seguidos de mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo 

teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. * = Significativo a 5%; NS = Não significativo. 
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Tabela 7. Porcentagem de intoxicação da parte aérea do gramado de Paspalum notatum em 

resposta a aplicação de sethoxydim. ESAPP/Paraguaçu Paulista-SP, 2007. 
Intoxicação da parte aérea do gramado (%) Tratamentos Dosagens 

(kg i.a. ha-1) 7 DAA/1 21 DAA 35 DAA 49 DAA 

T1. sethoxydim/2 0,2500 6,0 a 18,3 a 11,3 a 5,0 a
T2. sethoxydim 0,1250 2,3 b 8,3 b 6,0 b 3,3 b
T3. sethoxydim 0,0625 0,0 c 3,0 c 3,0 bc 2,8 b
T4. sethoxydim 0,03125 0,0 c 3,0 c 3,0 bc 2,3 b
T5. sethoxydim 0,01562 0,0 c 0,0 c 0,0 c 0,0 c
T6. testemunha - 0,0 c 0,0 c 0,0 c 0,0 c
Fcalc - 71,92* 66,29* 41,82* 47,40* 
C.V (%) - 41,81 31,62 33,95 25,59 
DMS (5%) - 1,32 3,93 3,02 1,29 

/1 Dias após a aplicação. /2 Herbicida de nome comercial Select®. Valores seguidos de mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo 

teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. * = Significativo a 5%; NS = Não significativo. 
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Figura 7. Redução percentual da altura do gramado de Paspalum notatum submetido à aplicação 

de clethodim (A) e sethoxydim (B) aos 7, 14, 21 e 49 DAA. 
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 Figura 8. Número de inflorescências por m-2 de Paspalum notatum aos 80 DAA em resposta à 
aplicação de clethodim (A) e sethoxydim (B).  
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Maciel et al. (2008a) avaliaram, em trabalho desenvolvido em estufa plástica, a 

seletividade das gramas esmeralda e bermuda quando submetidas à aplicação de herbicidas 

em pré-emergência, antes do plantio das mudas. Os autores concluíram que com relação às 

características de intoxicação visual e altura da parte aérea das plantas os herbicidas ametryn 

≥ oxadiazon > oxyfluorfen ≥ sulfentrazone e 2,4-D ≥ ametryn > imazaquin ≥ metribuzin, nas 

respectivas ordens decrescentes e doses estudadas, apresentaram seletividade aceitável para as 

gramas Esmeralda e Bermuda (Tabela 8). Entretanto, os herbicidas 2,4-D+picloran, alachlor, 

atrazine, flumioxazin e trifluralin também apresentaram potencial de utilização para grama 

Esmeralda, devido ao baixo nível de intoxicação visual apresentado, assim como alachlor, 

atrazine, flumioxazin e metsulfuron-methyl para grama Bermuda. Para ambas as gramas, de 

forma geral, foi possível constatar que a seletividade dos herbicidas apresentou-se 

diferenciada, ou seja, não viabilizando a utilização 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 à determinação da dose 

limite ou viável do herbicida, de forma que não prejudique e/ou interfira significativamente 

no desenvolvimento, e conseqüentemente, na formação dos gramados. 

Maciel et al. (2008b) avaliaram, em trabalho desenvolvido em estufa plástica, a 

seletividade das gramas esmeralda e bermuda, em aplicação em pós-emergência de herbicidas 

isolados ou em mistura em tanque para o controle de grama-batatais (P. notatum). Os autores 

concluíram que a mistura MSMA+atrazine (790+1500 g i.a. ha-1) para as gramas esmeralda e 

bermuda e MSMA + bromacil + diuron (790 + 600 + 600 g i.a. ha-1) e MSMA + sulfentrazone 

(790 + 250 g i.a. ha-1) para esmeralda, apesar de terem interferido na altura das plantas, 

apresentaram-se com seletividade aceitável e excelente eficácia de controle de Paspalum

notatum por meio de brotação e sementeira (Tabela 9).  

Os produtos que apresentaram excelente seletividade foram: atrazine, carfentrazone, 

sulfentrazone e flazasulfuron. Esses herbicidas não controlaram a grama-batatais na forma de 

brotos e apenas a atrazina controlou satisfatoriamente a referida espécie, na forma de 

sementeira. 
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Tabela 8. Porcentagem de intoxicação das gramas esmeralda (Zoysia japonica) e bermuda 

(Cynodon dactylon) aos 45 DAA, submetidas à aplicação de herbicidas em pré-emergência, 

antes do plantio das mudas. 

Zoysia japonica Cynodon dactylon
Tratamentos 

Dose

(g i.a. ou e.a. 

ha-1)
Intoxicação 

(%) 45 DAA

Altura 

(%) 45 DAA

Intoxicação 

(%) 45 DAA 

Altura 

(%) 45 DAA
  1. 2,4-D /1 2680 0,0 H 8,4 C 0,0 K 13,1 A 

  2. 2,4-D + picloram /2  960 + 256 6,5 F 8,6 C 98,5 A 0,9 H 

  3. alachlor/3 3360 5,8 F 7,3 D 5,0 J 7,0 E 

  4. ametryn/4 2500 0,0 H 10,1 B 0,0 K 9,8 B 

  5. amicarbazone /5 700 100,0 A 2,0 E 99,5 A 0,7 H 

  6. atrazine /6 2500  10,0 E 8,4 C 9,0 I 7,8 D 

  7. bromacil+diuron /7  1200+1200 100,0 A 2,2 E 100,0 A 0,8 H 

  8. diclosulan /8 29,4 0,0 H 9,0 C 33,8 F 4,8 F 

  9. diuron /9  2500 16,3 D 8,8 C 99,5 A 0,6 H 

10. flazasulfuron /10  100 15,0 D 6,0 D 17,0 H 6,1 E 

11. flumetsulan /11  120 15,8 D 6,3 D 52,5 D 2,1 G 

12. flumioxazin /12  50 11,3 E 8,1 C 11,3 I 6,4 E 

13. imazaquin /13  180 3,0 G 9,3 C 3,5 J 9,9 B 

14. metribuzin /14 480 0,0 H 9,5 B 4,5 J 10,9 B 

15. metsulfuron-methyl /15 1,5 19,5 C 6,0 D 11,3 I 9,1 C 

16. oxadiazon /16 1125 0,0 H 10,3 B 5,5 J 8,9 C 

17. oxyfluorfen /17 1200 3,0 G 10,6 B 41,3 E 6,7 E 

18. sulfentrazone /18 600 4,0 G 9,8 B 75,0 C 6,4 E 

19. S-metolachlor /19 2400 33,8 B 5,3 D 88,8 B 1,9 G 

20. trifluralin /20 675 12,5 E 6,4 D 26,3 G 4,4 F 

21. testemunha - 0,0 H 14,4 A 0,0 K 13,6 A 

Fcalc - 1153,6* 51,8* 1142,5* 89,3* 

C.V (%) - 10,3 9,79 6,24 13,89 
Obs. /1 = DMA 806 BR®; /2 = Tordon®; /3 = Alachlor Nortox®, /4 = Herbipak 500 BR®; /5 = Dinamic®; /6 = Siptran 500 SC®; /7= krovar®; /8 = 

Spider®; /9 = Diuron Nortox®; /10 = Katana®; /11 = Scorpion®; /12 = Flumyzin 500®; /13 = Imazaquin Ultra Nortox®; /14 = Sencor®; /15 = Ally®; /16 = 

Ronstar 250 BR®; /17 = Goal BR®; /18 = Boral 500 SC®; /19 = Dual Gold®; /20 = Trifluralina Nortox Gold®. - Médias seguidas de mesma letra 

minúscula nas colunas, pertencem ao mesmo grupo, de acordo com critério de agrupamento de Scott-Knott, a 5% de probabilidade.  * = 

significativo; NS = não significativo. 
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Tabela 9. Intoxicação das gramas esmeralda (Zoysia japonica) e bermuda (Cynodon

dactylon) aos 28 DAA, e controle de P. notatum em pós-emergência. ESAPP/Paraguaçu 

Paulista-SP, 2008. 

Z. japonica C. dactylon Controle (%) 

Paspalum notatumTratamentos 

Dose

(g i.a. ou e.a. ha-1)

Intoxicação(%) 28 DAA Brotação Sementeira  

MSMA /1 1580 12,0 E   5,0 J 43,0 D   91,4 A 

atrazine /2 3000   0,0 F   0,0 K 15,0 E 100,0 A 

metribuzin /3 480 19,8 D 13,0 I   3,8 F 100,0 A 

diuron /4 1000 26,0 C 39,0 F   5,0 F 100,0 A 

trifloxysulfuron+ametryn /5 37+1463 32,0 C 40,0 E   5,0 F 100,0 A 

bromacil+diuron /6 1200+1200 11,2 E 94,8 A   3,8 F 100,0 A 

carfentrazone /7 12   0,0 F 5,0 J   3,0 F     0,0 E 

ametryn /8 1000 36,0 B 42,0 E   5,2 F 100,0 A 

sulfentrazone /9  500   0,0 F 5,0 J   3,2 F   11,6 D 

flazasulfuron /10  100   3,8 F 5,6 J 12,2 E   51,0 C 

MSMA+atrazine /11  790+1500 13,0 E 5,0 J 89,0 B 100,0 A 

MSMA+metribuzin /12  790+240 33,0 C 27,0 H 54,0 C 100,0 A 

MSMA+diuron /13  790+500 15,8 D 37,0 F 85,0 B 100,0 A 

MSMA+trifloxy+ ametryn /14 790+18,5+ 731,5 69,6 A 47,0 D 97,8 A 100,0 A 

MSMA+bromacil+diuron /15 790+600 + 600 13,2 E 79,0 C 95,8 A 100,0 A 

MSMA+carfentrazone /16 790+6 12,2 E 5,0 J 59,2 C   95,6 A 

MSMA+ametryn /17 790+500 31,0 C 41,0 E 83,0 B 100,0 A 

MSMA+sulfentrazone /18 790+250 38,0 B 11,4 I 83,6 B   70,2 B 

2,4-D /19 1340   2,4 F 34,0 G   5,0 F   44,0 C 

2,4-D + picloram /20 480+128   0,0 F 90,0 B   0,0 F     0,0 E 

testemunhas sem aplicação -   0,0 F   0,0 K   0,0 F     0,0 E 

Fcalc - 72,9* 696,6* 209,4* 110,8* 

C.V (%) - 26,39 8,33 16,62 11,16 

Obs. /1 = Volcane®; /2 = Siptran 500 SC®; /3 = Sencor®; /4 = Diuron Nortox®; /5 = Krismat®; /6 = krovar®; /7= Aurora 400 CE; /8 = Herbipak 500 

BR®; /9 = Boral 500 SC®; /10 = Katana®; /11 = Volcane®+ Siptran 500 SC®; /12 = Volcane®+ Sencor®; /13 = Volcane®+ Diuron Nortox ®; /14 = 

Volcane®+ Krismat®; /15 = Volcane®+ Krovar®; /16 = Volcane®+ Aurora 400 CE®; /17 = Volcane®+ Herbipak 500 BR®; /18 = Volcane®+ Boral 500 

SC®; /19 = DMA 806 BR®; /20 = Tordon®. - Médias seguidas de mesma letra minúscula nas colunas, pertencem ao mesmo grupo, de acordo com 

critério de agrupamento de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. * = significativo; NS = não significativo. 

  

Recentemente, Costa et al. (2010) publicaram resultados de um trabalho realizado em 

condições de campo, onde relataram que os herbicidas que apresentaram potencial de 

seletividade para grama santo-agostinho (Stenotaphrum secundatum) foram: os inibidores da 

ALS chlorimuron-ethyl, ethoxysulfuron, halosulfuron, iodosulfuron-methyle metsulfuron-

methyl; o mimetizador de auxina 2,4-D; os inibidores do fotossistema II atrazina e bentazon; 

e os inibidores da Protox fomesafen, lactofen e oxadiazon (Tabela 10). Apenas o fluazifop-p-

butil promoveu redução da densidade de inflorescência (91,5%), ao contrário dos inibidores 
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da ALS, sethoxydim (Accase), quinclorac (auxina), linuron (fotossistema II) e lactofen 

(Protox) que não diferiram da testemunha. Com relação à altura da grama, sethoxydim, 

nicosulfuron, halosulfuron, quinclorac, bentazon e lactofen retardaram o crescimento em 

torno de 26,9; 26,9; 32,7; 26,9; 25,0; e 30,8%, respectivamente, no período de 49 DAA. 

Apenas os inibidores da ALS chlorimuronethyl,ethoxysulfuron e iodosulfuron-methyl não 

reduziram a massa seca das plantas aos 49 DAA. 

 

 Tabela 10. Porcentagem de fitointoxicação em plantas de S. secundatum, após a 
aplicação de diferentes herbicidas. Botucatu-SP, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para a grama esmeralda (Zoysia japonica), Costa et al. (2010) relataram os  

 

 

 

Os maiores níveis de seletividade forma encontrados com: os inibidores da ALS 

chlorimuron-ethyl, ethoxysulfuron, halosulfuron, metsulfuronmethyl e nicosulfuron; os 

mimetizadores de auxina 2,4-D e quinclorac; os inibidores do fotossistema II atrazina e 

bentazon; e os inibidores da Protox fomesafen, lactofen e oxadiazon (Tabela 11). Os autores 

verificaram ainda que a densidade de inflorescências da grama Esmeralda não foi influenciada 

pelos herbicidas chlorimuron-ethyl, bispyribac-sodium, ethoxysulfuron e fluazifop-p-butil. O 

iodosulfuronmethyl, pyrithiobac-sodium e trifloxysulfuronsodium estimularam a emissão de 

inflorescências, e os demais herbicidas reduziram a densidade de inflorescência em até 89,7%, 

aos 49 DAA. Para a altura da grama, fluazifop-p-butil e sethoxydim (Accase), metsulfuron-

methyl e nicosulfuron (ALS), 2,4-D e quinclorac (auxina), o bentazon (fotossistema II), 

fomesafen e lactofen (Protox) influenciaram o crescimento do gramado, promovendo 
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reduções de até 43,8%, comparando se com a testemunha aos 49 DAA. É importante destacar 

que, 2,4-D, quinclorac, bentazon e fomesafen, além de proporcionarem reduções na altura da 

grama, apresentaram sintomas de fitointoxicação considerados leves (≤ 10,0%) por até 7 

DAA, sem interferir na produção de matéria seca. 

 

 Tabela 11. Porcentagem de fitointoxicação de plantas de Z. japonica, após a 
aplicação de diferentes herbicidas. Botucatu-SP, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações

Para gramados esportivos e/ou ornamentais não existe regra única de recomendação de 

herbicidas, sendo necessárias recomendações diferenciadas e experiência constante quanto 

aos níveis de intoxicação tolerados. Nesse sentido, faz-se necessária maior integração entre 

universidades, órgãos de pesquisa e companhias de defensivos agrícolas, não só para o 

registro de novas moléculas para utilização em gramados, mas também para o 

desenvolvimento e continuidade de projetos consolidados, que possam garantir e suportar as 

novas tecnologias sobre o manejo químico de plantas daninhas em gramados. 
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CAPÍTULO 8

Gestão ambiental e certificação de campos de golfe 
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Resumo: No desenvolvimento sustentável no contexto dos campos de golfe, actividade 

directamente dependente dos recursos naturais, a gestão ambiental surge como uma área 

relevante para a caracterização da melhoria dos resultados globais da actividade do golfe. Os 

sistemas de gestão ambiental constituem as principais ferramentas para a concretização destes 

objectivos. Os principais benefícios da implementação de sistemas de gestão ambiental e a 

certificação dos campos de golfe vão desde a possibilidade de realização de estudos sobre as 

condições ambientais e a criação de registos de indicadores ambientais internos, a melhoria da 

imagem das empresas, a racionalização e redução dos consumos de água, energia, fertilizantes 

e fitofármacos; melhoria na gestão dos resíduos, uma melhor definição dos objectivos, 

metodologias e metas a alcançar e por último, mas não menos importante, a melhoria na 

formação dos trabalhadores. Actualmente a gestão ambiental de campos de golfe pode ser 

referenciada através de vários certificados, tais como a norma ISO 14001 (da International

Standardization Organization), o EMAS (Environmental Management and Auditing Scheme, 

criado pela Comissão Europeia), a Eco-golf da TÜV Rheinland Group, a Green Globe 21 

(criada pela World Travel and Tourism Council – WTTC), a Committed to Green, a Golf

Environment Europe e Audubon. Elas, em geral, assentam sobre o compromisso da aceitação 

dos seus respectivos programas/directivas, implementação de objectivos ambientais 

apropriados ao local e serem sujeitos a auditorias, onde são avaliadas e verificadas as metas 

ambientais atingidas. Em Portugal existem actualmente cerca de 77 campos de golfe, sendo a 

região do Algarve a que tem o maior número de campos (35, perto de 45%). Nesta região 

existem cerca de 29 campos de golfe de 18 buracos, 3 campos de golfe de 27 buracos e 3 
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campos de golfe de 9 buracos, o que corresponde a um efectivo de 35 campos de golfe (18 

buracos). Dos 35 campos de golfe existentes no Algarve, 15 (42,8%) têm sistemas de gestão 

ambiental implementados e respectiva certificação. Com este trabalho pretende-se indicar as 

vantagens da implementação de sistemas de gestão ambiental na gestão dos recursos 

necessários à actividade do golfe, apresentando-se um case study. 

 

Introdução

Os processos ecológicos constituem o sistema de suporte da vida à escala planetária e a 

sua manutenção é crucial para o bem-estar da humanidade e para as actividades económicas 

(Partidário e Jesus, 1994), devendo aquela ser feita de forma sustentável. A sustentabilidade 

tem carácter evolutivo que se traduz no crescimento em termos económicos, na melhoria da 

qualidade do ambiente e da sociedade para benefício das gerações presente e futura. Segundo 

Partidário e Jesus (1994) a mudança para a sustentabilidade implica passar da minimização 

dos impactes para a gestão dos sistemas, do controlo do desenvolvimento de cada projecto e 

local específico para a manutenção ecológica dos recursos e do capital natural. 

O golfe é um exemplo paradigmático de uma actividade que se baseia no uso extensivo 

do território e no consumo dos bens ambientais. Enquanto actividade desportiva 

especializada, constitui, de entre os jogos que utilizam o solo como suporte, aquele que 

provavelmente terá uma interacção mais forte com o ambiente, sendo a modalidade desportiva 

que mais área necessita para a sua prática. 

As principais categorias de impacte associadas a projectos de campos de golfe, sem 

prejuízo de outras incidências específicas de cada local, incluem o clima, a geologia, os solos, 

a topografia, a hidrogeologia, os recursos hídricos superficiais, os resíduos, a qualidade do ar, 

o ruído, a ecologia, a paisagem, o património construído e arqueológico, o ordenamento e uso 

do solo e os factores sócio-económicos (Martins et al., 2004). Segundo estes autores num 

estudo feito sobre o golfe no Algarve, onde são definidas as principais áreas críticas 

relacionadas com o desempenho ambiental dos campos de golfe, os principais aspectos 

ambientais operacionais desta actividade são: 

a) o consumo de água para rega; 

b) o consumo de fertilizantes e de fitofármacos; 

c) o consumo de electricidade e de combustíveis; 

d) a produção de resíduos verdes; 

e) a produção de resíduos perigosos;  
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f) e a monitorização dos solos, do ruído e da qualidade do ar e da água. 

Numa pequena referência a um dos aspectos mencionados, a defesa da qualidade das 

águas superficiais e subterrâneas, no âmbito da implantação de campos de golfe, é susceptível 

de exigir uma atenção especial entre o consumo de fertilizantes e de produtos fitossanitários e 

certas formas de potencial poluição do solo, pelo facto da actividade de manutenção de um 

campo de golfe ser uma forma intensiva da exploração da terra. Nestas condições, a gestão 

dos recursos hídricos deve ser pensada em torno das cinco áreas críticas, que determinam o 

melhor e o pior desempenho da actividade: 

a) a conservação dos recursos hídricos; 

b) a reutilização de águas residuais; 

c) a eficiência de rega; 

d) a manutenção dos lagos; 

e) e controlo da contaminação – uso adequado de fertilizantes e pesticidas. 

Neste último ponto, deve considerar-se em especial a contaminação das águas 

subterrâneas pelos nitratos, já que esta está comprovada como sendo a causa de uns dos mais 

sérios impactes da actividade humana sobre os sistemas hidrogeológicos (Schepers et al., 

1991). 

Em resposta às pressões ambientais induzidas pela actividade, os gestores de campos de 

golfe devem implementar um conjunto de medidas integradas com vista à melhoria do seu 

desempenho ambiental. As áreas críticas relacionadas com estes aspectos para os campos de 

golfe incluem, em especial, a certificação ambiental de sistemas e programas de gestão, as 

medidas de conservação da fauna e flora e a sensibilização e educação ambiental (Martins et 

al., 2004). 

Cumulativamente, o produto golfe é a modalidade desportiva de prática individual que 

mobiliza maior número de praticantes em todo o mundo, contudo, em Portugal, ainda é 

titulado como uma modalidade desportiva típica para “idosos” e/ou pessoas com elevado 

estatuto económico e social (www.fpg.pt). O Universo do golfe, bem visível hoje em muitos 

países, tem uma relação de causa-consequência com o crescimento do Turismo à escala 

mundial. O turismo do golfe, no caso de Portugal e, em especial no Algarve, caracteriza-se 

por um segmento de mercado de nível económico superior ao do turista médio estrangeiro e 

apresenta elevada importância económica, sendo constituído, maioritariamente, por turistas 

ingleses (Martins et al., 2004). 
Os responsáveis pelos resorts e ou campos de golfe, perceberam esse potencial que o Algarve oferece e 

transformaram a "indústria" do golfe numa importante actividade na região, sendo já por duas vezes votada 
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como Established Golf Destination of the Year, em 2000 e mais recentemente em 2006. Este título foi atribuído 

à região pela International Association of Golf Tour Operators (IAGTO), ganhando a preferência sobre destinos 

como, por exemplo, Andaluzia, Arizona, Califórnia, Costa Brava, Dubai, França, Valência, Lisboa e África do 

Sul. As principais razões para a atribuição destes prémios são os elevados padrões de qualidade dos campos de 

golfe do Algarve, o elevado número de campos de golfe (a região tem o equivalente a 35 campos de golfe de 18 

buracos, correspondente a quase metade do total de campos de golfe abertos em Portugal), a distância 

relativamente curta de cada campo de golfe a empreendimentos hoteleiros e ao aeroporto e as condições 

meteorológicas excepcionais para a sua prática. Estes factores são responsáveis pelo elevado número de pessoas 

a jogar este desporto na região, principalmente turistas, chegando alguns campos de golfe a ter cerca 50.000 

voltas por ano. Neste contexto, Portugal tornou-se num destino privilegiado para os jogadores 

europeus pelas condições climatéricas existentes e pela imagem da qualidade da oferta. 
Com este elevado número de jogadores, os padrões de manutenção têm que ser elevados e são necessários 

para estabelecer e manter o alto padrão de qualidade dos campos de golfe. Esta exigência de elevada qualidade 

de manutenção obriga a que os responsáveis tenham conhecimentos multidisciplinares, em matéria de uso de 

água, de fertilizantes, de doenças e pragas associadas aos relvados, de pesticidas, de trabalho, de energia, de 

ecologia e das melhores práticas agronómicas, para evitar consumos excessivos dos factores de produção. 

A título de exemplo, e de acordo com a ocorrência de doenças, as principais doenças são as promovidas 

por fungos e as que ocorrem principalmente em Portugal durante o período de primavera-verão são dollar spot 

(Sclerotinia homeocarpa) e brown patch (Rhizoctonia solani). No entanto, outras doenças problemáticas de 

fungos podem ocorrer, tais como o fairy ring (Agrocybe sp., Marasmius spp., Lepiota sp., Lepista sp.) e take-all-

patch (Gaeumannomyces graminis), entre outros. Estas são doenças destrutivas dos relvados, tanto de estação 

fresca como de quente (Hardebeck et al., 2004). A ocorrência destas doenças necessita a utilização de fungicidas 

sistémicos, como o fenarimol, o triadimefão, o propiconazol e a iprodiona (Tani e Beard, 1996), contudo, numa 

perspectiva mais amiga do ambiente, a adopção das correctas práticas de manutenção em termos de rega e de 

fertilização, um adequado controlo da formação de thatch, operações de arejamento adequadas e a utilização de 

métodos de controlo biológico pode potenciar relvados menos susceptíveis aqueles inimigos. 

Actualmente, o desporto do golfe está claramente em alta, sobretudo porque as 

preocupações e interesses ambientais alcançaram grande magnitude e desde o princípio do 

mundo do golfe que vão surgindo novos programas e acções na tentativa de alcançar um 

desenvolvimento sustentável (Espejo, 2004). 

Partindo da base que os campos de golfe utilizam grandes extensões de território é 

necessário que a sua construção e gestão contemplem as componentes ambientais. Refere-se a 

sua integração o mais possível com a paisagem actual, a nível arbóreo e arbustivo; a utilização 

de águas residuais para rega (em linha com as grandes directrizes impostas pelos diferentes 

programas ambientais para as novas construções de campos); a utilização de espaços 

previamente antropizados para construção do campo (apenas representa uma mudança no seu 

uso e tem como mais valia a requalificação do espaço pela criação de zonas verdes, 

oferecendo novos habitats para a flora e fauna); a conservação dos recursos hídricos; a 
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manutenção dos lagos; o uso adequado de fertilizantes e fitofármacos; a conservação de 

energia e gestão de resíduos e a educação ambiental.  

 

Impacto ambiental dos campos de golfe 

 

A actividade do golfe está ligada à natureza, consome recursos e deve estabelecer-se 

com o princípio de conservar o capital natural que a suporta. O crescimento do golfe é um 

facto visível a nível mundial, em especial nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa, (caso de 

Portugal). Sendo dependentes de recursos naturais, as pressões ambientais crescentes 

obrigaram os gestores destes empreendimentos a adquirirem conhecimentos adequados sobre 

os aspectos ambientais que os rodeiam, de forma a melhorar a gestão dos campos de golfe. 

Partidário (2001) defende que apesar da actual convicção popular face ao golfe relativa 

ao seu impacto negativo no ambiente, nomeadamente na disponibilidade e qualidade da água, 

na topografia, nos sistemas de drenagem, nas alterações da fauna e flora e das características 

do local, na alteração da paisagem e aos riscos associados à manipulação e utilização de 

substâncias perigosas, tais como os óleos, os herbicidas, os fertilizantes, entre outros, um 

campo de golfe com um programa de gestão ambiental eficiente, consagra menos riscos que 

outras actividades aparentemente não tão nocivas, como por exemplo a agricultura intensiva. 

Neste contexto, Barnabé (2004) refere que o impacto do golfe no ambiente é extremamente 

benéfico, servindo de corta-fogos, de elemento purificador do ar e da água, sendo um agente 

importante na prevenção da erosão, aumentando a fauna e a flora e permitindo um aumento 

controlado das nossas zonas florestais. Contudo, voltando a Partidário (2001), este afirma que 

o golfe causa impactos avultados ao ambiente quando estabelecido em locais com elevada 

riqueza e sensibilidade ecológica. Um outro problema do golfe é o desenvolvimento 

urbanístico que lhe está associado. 

Pelo exposto, o golfe tem sido e é uma actividade que gera preocupação e, 

essencialmente, controvérsia quanto aos seus efeitos nos sistemas naturais. É uma actividade 

com grandes benefícios sócio-económicos que promove o contacto com a natureza, mas 

consumidora de recursos e, tal como qualquer outra actividade agrícola, pode actuar como 

fonte de poluição difusa dos solos, da água e dos sistemas naturais envolventes. 

Há a noção de que o desenvolvimento da gestão ambiental nem sempre tem sido 

acompanhada como seria útil e desejável. A fragilidade dos ecossistemas e a sua diversidade 

ambiental são demasiado grandes face às nossas capacidades, o que faz com que, na realidade, 
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cada situação seja específica. Torna-se, por isso, muito difícil estabelecer regras gerais, que 

sejam aplicáveis à gestão do ambiente como um todo. 

O aparecimento de legislação cada vez mais restritiva, o desenvolvimento de políticas 

económicas e de outras medidas que fomentam progressivamente a protecção ambiental, o 

crescimento generalizado das preocupações de partes interessadas sobre questões ambientais, 

fizeram com que as empresas se mostrassem mais preocupadas em controlar os impactes das 

suas actividades, dos seus produtos e serviços sobre o ambiente e, deste modo, demonstrar um 

bom desempenho ambiental. 

O reconhecimento da importância de alguns impactos potenciais do golfe no ambiente 

tem provocado uma maior envolvência das entidades reguladoras e dos gestores daquela 

actividade. Com a crescente preocupação com os efeitos que a actividade do golfe pode 

provocar, a legislação portuguesa definiu um processo de licenciamento contemplando a 

obrigatoriedade de proceder a um processo formal de Avaliação de Impacto Ambiental. 

Paralelamente, os gestores dos campos de golfe começaram a desenvolver novas estratégias 

de sustentabilidade, aceitando a percepção de que um conhecimento adequado dos aspectos 

ambientais é fundamental para uma correcta gestão dos campos de golfe (Martins et al., 

2004). Estas mudanças de atitude na gestão do ambiente envolvem normalmente o 

reconhecimento dos problemas ambientais, já declarados ou previsíveis; a formulação de uma 

política que considere as prioridades dos problemas; a formulação de medidas de gestão e a 

sua implementação em soluções exequíveis e eficientes; e o controlo dos problemas tendo em 

vista a manutenção da qualidade ambiental. 

 

 

 

Sistemas de Gestão Ambiental 

 

Com a crescente preocupação sobre os aspectos ambientais e o aumento da 

sensibilização da opinião pública para essas questões, as empresas (e não só as relacionadas 

com a actividade do golfe) começaram a preocupar-se com o seu desempenho ambiental e 

procuraram medidas para os melhorar. É desta procura que surgem os sistemas de gestão 

ambiental (SGA), que têm por objectivo a melhoria contínua do desempenho ambiental da 

organização. 
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O sistema de gestão ambiental trata-se de um conceito que incide na identificação de 

todos os aspectos de actividade com impacto ambiental, de modo a se proceder ao seu 

controlo e a uma monitorização criteriosa, com o objectivo de optimizar o desempenho da 

empresa. 

As organizações cujos SGA obedecem aos diversos critérios considerados podem obter 

a sua certificação demonstrando a conformidade desses sistemas com os requisitos legais e/ou 

do programa que lhe confere a certificação. 

Por exemplo, a ISO (International Organization of Standardization) 14001 é uma 

norma internacional e foi desenvolvida para todo o tipo de organizações, grandes ou 

pequenas, em qualquer ramo de actividade ou de serviços. A ISO 14001 estabelece os 

requisitos para um SGA, onde a empresa tem que ter definido e implementado um sistema 

que contempla os requisitos de política ambiental, de objectivos e metas, de programas de 

gestão ambiental, de estrutura e responsabilidade, de formação, sensibilização e competência, 

de documentação do SGA, de controlo operacional, de monitorização e medição, entre outros. 

Segundo Martins (2001), o sistema é baseado no ciclo de melhoria contínua: planear, 

implementar, verificar e rever. 

Para a implementação do SGA, as empresas têm que realizar estudos sobre as suas 

actividades e as suas incidências no ambiente. Com este levantamento ambiental podem ser 

identificadas todas as operações que promovem impactes no ambiente. Para cada uma destas 

operações são definidas regras de carácter ambiental de forma a reduzir os riscos ambientais e 

simultaneamente proceder ao seu controlo e monitorização.

As vantagens imediatamente conferidas pela implementação de um sistema de gestão 

ambiental são a melhoria do desempenho ambiental e consequente melhoria da imagem 

ambiental da empresa, o que pode permitir a conquista de novos mercados/clientes. 

Consegue-se um controlo com rigor dos vários parâmetros monitorizados, resultando numa 

gestão mais consciente e eficiente dos recursos. Esta monitorização de recursos pode permitir 

a optimização dos factores de produção, com a consequente redução de custos. 

De modo a facilitar a melhoria do desempenho ambiental dos campos de golfe, os 

gestores dispõem actualmente de alguns instrumentos voluntários de gestão ambiental, 

podendo considerar-se duas categorias essenciais: os Sistemas de Gestão Ambiental (ISO 

14001 e o Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS)) e Programas de 

Certificação da Gestão Ambiental (Audubon, TÜV Rheinland – Certificação Eco-golf, 

Committed to Green e Green Globe 21). 
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Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS)

Em 1992, surgiu no Reino Unido uma norma de gestão ambiental, a BS 7750 - Sistemas 

de Gestão Ambiental. Esta norma publicada pela British Standards Institution (BSI) teve por 

base a Norma ISO 9001, Norma de Gestão da Qualidade das Organizações. 

Na sequência do aparecimento da BS 7750, surge em 1993 um referencial europeu, o 

EMAS "Eco-Management and Audit Scheme" estabelecido originalmente no Regulamento 

(CEE) nº 1836/93, de 29 de Junho. O Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS) 

é um instrumento voluntário que faz parte da política ambiental da União Europeia. 

O Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria foi instituído pelo Regulamento (CE) 

nº 1836/93 de 29 de Junho e, devido à fraca adesão ao EMAS, foi posteriormente revisto 

dando origem ao Regulamento (CE) nº 761/2001 de 19 de Março (EMAS II) e, ainda 

posteriormente, ao Regulamento (CE) nº 1221/2009 de 25 de Novembro (EMAS III) (EMAS, 

2009). Este sistema pode ser aplicado a todas as organizações que estão interessadas em 

melhorar, de forma contínua, o seu comportamento ambiental e incide em particular: 

 - no alargamento de aplicação do EMAS a todos os sectores de actividade 

 económica; 

 - na adopção do modelo de sistema de gestão ambiental da Norma ISO 14001; 

 - no levantamento ambiental mais abrangente e exigente; 

 - na adopção de um logótipo visível e facilmente reconhecível, que permitirá às 

 empresas registadas no EMAS publicitá-lo de uma forma mais eficaz; 

 - no maior envolvimento de todos os colaboradores na implementação do EMAS; 

 - na melhoria do conteúdo da Declaração Ambiental; 

 - na abertura à elaboração de uma Declaração Ambiental global; 

 - na validação anual das alterações à Declaração Ambiental. 

ISO 14001

A Norma internacional de gestão ambiental ISO 14001:1996 surgiu em 1996. As 

Normas de Qualidade Ambiental da Série 14000 representam uma tentativa de alargamento 

ao sector do ambiente de um outro conjunto de normas, as Normas da Série 9000 (centradas 

nos aspectos da qualidade), visando responder aos requisitos de protecção e conservação do 

ambiente. 

Neste sentido, a metodologia proposta pela ISO, de publicar um conjunto de padrões 

relativos à Qualidade e Gestão do Ambiente, usualmente designadas como Normas 
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Internacionais da Série ISO 14000, elaboradas pelo Comité Técnico ISO/TC 207, 

Management environmental, sub-comité SC1, foram as que reuniram o maior consenso. 

A Norma ISO 14001 específica requisitos para um sistema de gestão ambiental, 

permitindo que uma organização formule uma política e objectivos que tenham em conta os 

requisitos legislativos e informação acerca de impactes ambientais significativos. Esta Norma 

Internacional poderá ser aplicada a qualquer organização que tenha como objectivo a 

implementação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão ambiental e a certificação da 

sua conformidade com a sua política ambiental pré-estabelecida. 

Analogamente, depois de um período de debate em torno da revisão da ISO 

14001:1996, a International Standard Organization publica uma nova versão desta Norma, a 

NP EN ISO 14001:2004. 

 

Audubon Cooperative Sanctuary Programme for Golf Courses

A Audubon International é uma instituição que se dedica ao ambiente no sector do 

golfe, através da Audubon Cooperative Sanctuary Program for Golf Courses (ACSP). 

Basicamente é um programa de certificação ambiental. Este programa é considerado desde 

1991, como o mais importante dos Estados Unidos da América. Apresenta como objectivos 

principais, a conservação da vida selvagem e a redução de potenciais impactos negativos do 

golfe no ambiente. 

A Audubon International oferece serviços na formação e na certificação, ajudando os 

campos de golfe a proteger o ambiente. Providencia mecanismos para a minimização dos 

impactes das actividades/operações dos campos de golfe e de melhoria dos ecossistemas e 

habitats com que os campos de golfe interagem. 

No site da Audubon International, verifica-se que este programa engloba diversas fases 

e componentes que incluem: um levantamento ambiental dos campos de golfe, a gestão de 

habitats e vida selvagem, a redução do uso de produtos químicos, a gestão da qualidade da 

água e a educação ambiental (Audubon International, 2006). A sua implementação, quando 

feita na fase de projecto do campo de golfe, exige um cuidadoso levantamento da flora e 

fauna do local de implementação do campo de golfe de forma a preservá-los durante e após a 

fase de construção. As mobilizações do solo e de modelação do campo tendem a ser 

minimizadas, para que haja distúrbios mínimos no ambiente e nos ecossistemas existentes. 

As principais áreas de intervenção passam por: 

- o planeamento ambiental; 
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- a gestão da fauna e dos habitats; 

- a redução e uso sustentável de produtos químicos; 

- a conservação dos recursos hídricos; 

- a gestão da qualidade da água; 

- e a educação ambiental. 

 

Committed to Green (Ecology Unit of the European Golf Association)

Foi desenvolvido pela Unidade de Ecologia da European Golf Association (EGA), com 

o objectivo de promover a sustentabilidade ambiental do golfe (Committed to Green 

Foundation, 2005) e possui como linhas principais, o trabalho realizado pela Audubon

International. É outro programa de certificação ambiental. 

Este programa tem como objectivos ajudar as empresas/organizações a melhorar os 

padrões ambientais, a gestão dos riscos ambientais, a gestão dos procedimentos, dos factores 

de produção e a auditoria de forma a atingir os objectivos ambientais estabelecidos. Também 

está suportado sobre os aspectos do desenvolvimento sustentável, tendo como visão de fundo 

a redução dos custos em energia, na redução da produção de resíduos e a conservação dos 

recursos naturais. A nível dos campos de golfe, o objectivo do programa estende-se também 

na promoção da educação ambiental, para além da conservação da natureza e dos recursos 

naturais (estes já mencionados). 

A implementação deste programa engloba cinco fases: 

1) a definição de uma política de comprometimento com a melhoria do desempenho 

ambiental; 

2) um levantamento ambiental; 

3) a elaboração de um programa de gestão; 

4) a realização de uma auditoria periódica de 3 em 3 anos; 

5) a atribuição do reconhecimento. 

 

 TÜV Rheinland – Certificação Eco-golf

É outro programa de certificação ambiental. A TÜV Rheinland Group é uma 

multinacional de origem alemã, fundada no séc. XIX e presta serviços técnicos de inspecção, 

certificação e formação. Está em mais de 60 países, em todos os continentes. A principal 

missão é a de promover o desenvolvimento sustentável e qualidade ambiental no trinómio 

homem, tecnologia e ambiente. A certificação TÜV Eco-golf destina-se a empresas deste 
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sector que tenham implementado sistemas de gestão ambiental com os requisitos da norma 

ISO 14001 e com o Regulamento (CE) nº 761/2001 de 19 de Março (EMAS II). 

Esta certificação dá enfase às vantagens competitivas, à melhoria da imagem externa 

das empresas, à melhor aceitação pelo público, desde a administração interna, clientes, 

trabalhadores, investidores, comunicação social, entre outros.  Aponta como principais 

benefícios os relacionados com os custos de consumo de água e energia, redução de coimas 

associadas a danos ambientais aque sejam provocados, redução dos prémios de seguros, 

através da redução dos riscos ambientais e de acidentes. 

A avaliação e certificação de um SGA dela TÜV obedece à prevenção e minimização 

dos aspectos e incidências ou riscos ambientais, à eficácia ambiental dos processos e produtos 

desenvolvidos pelas empresas e o acompanhamento dos benefícios económicos (TÜV

Rheinland, 2007). 

 

Green Globe 21

Este programa de gestão e consciencialização ambiental é dirigido exclusivamente à 

indústria das viagens e turismo, tendo sido criado pelo Conselho Mundial de Viagens e 

Turismo (World Travel & Tourism Council, WTTC). Os requisitos deste programa baseiam-

se nos princípios da Agenda 21, da Norma ISO 14001 e do Triple Bottom Line. 

O processo de acreditação da Green Globe 21 pode atingir vários patamares, 

dependendo do grau de exigência requerido pela empresa. Neste sentido, a filiação significa 

que iniciou o processo na Green Globe 21, reduzindo a emissão de gases com efeito estufa, o 

benchmarking designa que a empresa manteve os seus indicadores acima do nível básico 

definido e a certificação constitui o mais alto patamar, cumprindo satisfatoriamente todas as 

normas estipuladas. 

Tal como Martins et al. (2004b) referem e de acordo com os requisitos específicos 

estabelecidos para cada um destes sistemas e programas, uma empresa pode optar por um 

processo de certificação formal, por não certificar formalmente os seus programas e sistemas, 

ou escolher esquemas de atribuição de prémios e selos de qualidade ambiental, em regra 

menos exigentes e dispendiosos.  
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Principais iniciativas ambientais implementadas em alguns campos de golfe com 

sistemas de gestão e certificação ambiental – case study

 

Neste capítulo, tentar-se-á documentar/apresentar alguns aspectos relacionados com as 

iniciativas e melhorias de alguns campos de golfe onde foram/estão implantados SGA e 

respectiva certificação. 

A implementação de ferramentas de gestão ambiental nos campos de golfe em Portugal 

e, em particular, no Algarve, ainda está longe de estar completa. No caso particular do 

Algarve, dos 35 campos de golfe equivalentes, 15 tinham implementado SGA, dos quais 6 

tinham obtido a certificação ISO 14001; 4 a certificação TÜV Eco-golf e os restantes 4 

optaram por não obter qualquer certificação do SGA implementado. Dos 10 campos de golfe 

certificados, 7 têm também certificado Green Globe 21 e Committed to Green. Só 1 teve 

certificado Audubon International. 

A percentagem de campos com SGA e certificados ainda é baixa, muito em parte 

porque o cliente procura e escolhe o campo por várias outras razões, tais como a localização 

perto de hotéis, o preço, a reputação do campo, entre outros factores. A escolha ainda não é 

feita pelo facto da gestão do campo ser feita considerando as políticas de manutenção amigas 

do ambiente, ou por ter esta ou outra “bandeira”, simbólica de um qualquer SGA e programa 

de certificação. Entre alguns exemplos, serão abordados três casos, nomeadamente, o do 

campo de golfe da Herdade dos Salgados (Albufeira, Algarve), o campo de golfe Oceânico 

Old Course (Vilamoura, Algarve) e o campo de golfe dos Oitavos Dunes (Quinta da Marinha, 

Lisboa). 

A escolha destes três exemplos para este case study teve como base o facto de todos os 

três campos de golfe possuírem SGA implementado e ainda pelos seguintes aspectos: o 

campo de golfe da Herdade dos Salgados está situado sobre uma área de sapal, reserva 

natural, junto ao mar (link course) sem qualquer fonte de água subterrânea para a rega; por 

este motivo, o campo é regado com 100% de água residual tratada. A escolha do Oceânico 

Old Course foi feita pelo facto deste ser um dos 7 campos de golfe do grupo Oceânico, onde 

se dá muita importância às questões ambientais, que têm SGA implementado e respectiva 

certificação. Ambos os casos, têm SGA implementado e certificação de acordo com a norma 

ISO 14001, contudo os campos de golfe do grupo Oceânico ainda estão certificados de acordo 

com os programas Green Globe 21 e Committed to Green. O Oitavos Dunes, situado no 

Parque Natural Cascais-Sintra, pertencente à Rede Natura 2000, tem SGA implementado e 

certificação de acordo com o programa Audubon International e com o nível Certified 
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Signature Sanctuaty Gold. Este campo foi o segundo campo no Mundo e o primeiro na 

Europa a obter este nível de certificação, que começa logo na fase de projecto. O campo está 

localizado sobre dunas, com presença de vegetação arbórea, nomeadamente o pinheiro manso 

(Pinus pinea), arbustiva e herbácea e é do tipo link course. 

Em ambos os casos, a implementação dos sistemas de gestão ambiental iniciaram-se 

com o compromisso por parte das administrações em desenvolver esforços para melhorar o 

desempenho ambiental de ambas as empresas e, em especial, das actividades relacionadas 

com o golfe. Todas as actividades destas empresas passaram a estar sujeitas aos 

compromissos ambientais assumidos nas respectivas políticas, destacando-se, nomeadamente, 

a protecção da natureza; a prevenção da poluição; o cumprimento da legislação ambiental; a 

melhoria contínua; e o uso racional de recursos. 

Esses compromissos passam por realizar o levantamento ambiental inicial, destinado a 

caracterizar a empresa em termos ambientais, identificar os aspectos de ambiente associados à 

empresa e apontar os caminhos a percorrer na implementação do sistema e na melhoria do 

desempenho ambiental e respectiva certificação. 

Em consequência das preocupações do ambiente e do SGA, nos três casos a seguir 

mencionados (campo de golfe Herdade dos Salgados, Albufeira; campo de golfe Oceânico 

Old Course, Vilamoura; campo de golfe Oitavos Dunes, Quinta da Marinha, Lisboa), as 

respectivas empresas procederam a uma série de intervenções nas suas actividades, de forma a 

melhorar os seus desempenhos e cumprir com os objectivos ambientais a que se propuseram. 

Assim destacaremos algumas das acções nas seguintes áreas: 

 

A racionalização de consumo de água

O consumo de água é um dos aspectos mais em foco e mais significativo num campo de 

golfe e em especial no Algarve, quando as maiores necessidades hídricas das relvas ocorrem 

no período estival, caracterizado por ausência de precipitação (chuva). Ciente deste facto as 

empresas procuraram investir nos seguintes aspectos: 

. a utilização de espécies de relvas menos exigentes em água com a introdução de 

bermuda (Cynodon dactylon) ou híbridos, cultivares afins, como é o caso da Tifton 419 

(Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis) – menos exigente em termos de quantidade 

(Grego, 2002). 
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Figura 1. Sistema de tratamento de água com cloro (Herdade dos Salgados). 

 

 

. a utilização de sistemas de rega mais eficientes e recorrendo ao auxílio de tecnologias 

de apoio na gestão da rega, como a aquisição e instalação de estações meteorológicas e de 

sondas de humidade do solo (contudo, no caso das últimas a sua implementação ainda está no 

início), dos sistemas de informação geográfica e de programas informáticos adaptados aos 

campos, permitindo uma rega muito localizada e deduzindo automaticamente a dotação de 

rega necessária consoante a precipitação caída, exposição ao vento e o teor de humidade do 

solo, por exemplo, conseguindo-se assim uma racionalização e redução dos consumos. 

. a utilização de águas residuais tratadas (campo de golfe dos Salgados). O campo de 

golfe dos Salgados é o único em Portugal a utilizar 100% de água residual tratada para a rega. 

Para tal, a empresa investiu num tratamento terciário (Figura 1) com o objectivo de conseguir 

obter uma água que respeite os parâmetros mínimos de qualidade, uma vez que, a estação de 

tratamento de água residual (ETAR) que lhe fornece a água só possuía tratamento primário e 

secundário. Este tratamento terciário compreende três fases: retenção de matérias em 

suspensão, através de filtros de areia; eliminação de bactérias e microrganismos, por 
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desinfecção com cloro e libertação do seu excesso na lagoa de homogeneização. A água, que 

entra neste sistema é apenas a necessária para a rega e é permanentemente monitorizada. 

 

A monitorização da qualidade da água

Este é um aspecto importante, não só por causa das obrigações legais da utilização da 

água de rega, como também, da monitorização das águas de superfície existentes nos campos 

de golfe dos Salgados e do grupo Oceânico. Aqui preservam-se as questões relacionadas com 

a eutrofização dos lagos e a qualidade da água que serve de consumo à fauna existente (Figura 

2). 

As águas de drenagem nos campos de golfe podem ser fonte para a fauna adjacente ao 

campo. É o caso do campo de golfe dos Oitavos, sendo um campo de golfe sem qualquer lago 

para rega ou com fim paisagístico. Neste campo implementaram-se bebedouros em todo a 

área adjacente, aproveitando a água de drenagem e as das linhas de água existentes (Figura 3). 

Nestes casos, a ocorrência de cargas elevadas de nutrientes e/ou de substâncias activas ou 

compostos derivados da sua degradação, podem ser prejudiciais à fauna e, como tal, exigentes 

em monitorização permanente. 

 

 
Figura 2. Lagos nos campos de golfe (Herdade dos Salgados). 

 

A gestão de resíduos

A gestão de resíduos é uma questão fundamental para o bom funcionamento ambiental 

das empresas, particularmente no que se refere a resíduos perigosos e resíduos verdes. Os 

resíduos perigosos produzidos nos campos de golfe encontram-se associados, em geral, à 

manutenção das máquinas, ou seja, os óleos usados, os filtros de óleo, entre outros. Os 
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resíduos verdes resultam essencialmente do corte de relva e das podas da vegetação 

envolvente. 

 

 
Figura 3. Bebedouros (Oitavos Dunes). 

 

Em relação a outros tipos de resíduos é também prática a recolha selectiva em todas as 

secções das empresas, e dentro daqueles contabiliza-se os resíduos de papel, toners, cartuchos 

de impressora, pilhas, vidro e embalagens. Para proceder à gestão adequada destes resíduos e 

cumprir a legislação ambiental os campos de golfe têm contratos com empresas licenciadas 

para a sua recolha e tratamento. 

No caso da gestão dos resíduos verdes, existem duas opções sendo a primeira a recolha 

por empresas licenciadas e posterior tratamento (aterro ou compostagem) ou então a 

promoção de alguma compostagem, no próprio campo de golfe, com aplicação posterior nas 

áreas envolventes e não relvadas do campo. 

O campo de golfe do grupo Oceânico adoptou a política de depurar a água utilizada na 

lavagem das máquinas da manutenção, águas da cantina e balneário dos funcionários, 

instalando uma estação de tratamento de águas residuais com plantas aquáticas (fito-ETAR) 

(Figura 4). Toda a monitorização do afluente e efluentes produzidos é feito por empresa 

(laboratório) acreditado e certificado. A água tratada é depois despejada nas linhas de água 

adjacentes ao campo que desaguam naturalmente no mar. 
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Figura 4. Fito-ETAR para tratamento das águas residuais da lavagem das máquinas e apoios da 

manutenção (Oceânico Old Course). 

 

Os recursos energéticos

Em relação a este aspecto, os campos de golfe recorrem aos carros de golfe eléctricos, 

pois poluem menos e são mais silenciosos. O carregamento das baterias dos carros de golfe 

eléctricos é feito nas chamadas horas vazias de consumo, isto é, à noite, quando o custo da 

energia é menor. 

A mencionada gestão da rega, a monitorização dos consumos de fertilizantes e 

fitofármacos que referiremos a seguir, a gestão adequada do parque de máquinas, estipulando 

planos de manutenção de acordo com as horas de utilização de cada máquina, são outros 

aspectos que são visados pelos SGA e que acabam por induzir redução na necessidade de 

recursos energéticos, de reparações e consequentemente dos custos de produção, resultando 

num benefício económico para as empresas. 

 

O consumo de fertilizantes e fitofármacos 

O consumo de fertilizantes e fitofármacos é outro dos aspectos mais significativos num 

campo de golfe. Neste sentido a adopção de sistemas de gestão ambiental leva à realização de 

análises mais frequentes aos solos e relvas, como também à água de rega. Estas amostragens e 

posterior monitorização, em consequência da certificação existente nos campos de golfe, têm 

de ser efectuadas por entidades acreditadas e certificadas. Esta monitorização permite um 

ajustamento das aplicações de fertilizantes, minimizando perdas de nutrientes para as águas 

superficiais e/ou subterrâneas. Uma outra consequência da monitorização da fertilidade do 

solo e do estado nutricional das relvas é a promoção de relvados mais resistentes às principais 
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doenças, e mesmo de pragas, reduzindo o consumo de fitofármacos. Outras práticas 

introduzidas com benefícios ambientais, são: 

. a não remoção total da relva cortada nos fairways e roughs, cujo principal objectivo é 

funcionar como fertilizante natural; 

. (no caso do campo de golfe dos Salgados) a utilização da água da ETAR, geralmente 

mais rica em nutrientes do que as águas convencionais; 

. a adopção de políticas de contenção de uso de fitofármacos; o rigoroso armazenamento 

dos mesmos, em salas com o devido dimensionamento quanto às necessidades de arejamento 

e com duplo chão (utilização de grelha) (Figura 5) e a adopção de uma política de gestão dos 

resíduos dos fitofármacos, com áreas específicas de lavagem dos pulverizadores, recolhendo e 

guardando as águas da lavagem dos mesmos (Figura 6) para a rega de outros espaços na 

envolvência do campo de golfe – aqui aproveita-se, na operação de rega, algum efeito 

residual, mais diluído, das substâncias activas utilizadas. 

. a conservação da natureza e a educação ambiental, muito generalizada no campo de 

golfe dos Oitavos; este é um campo com aproximadamente 50 ha, dos quais metade está 

ocupada pelas zonas de jogo relvadas e a outra metade com a vegetação autóctone (a 

manutenção destas zonas corresponde a 2% do orçamento total da manutenção do campo); 

tem nível de certificação Audubon Certified Sanctuary Gold, e toda a vegetação autóctone 

está identificada ao longo do campo, existindo vários pontos de informação (Figura 7) 

descrevendo ou as espécies (flora e fauna) existentes, e/ou as medidas que o campo de golfe 

adoptou para protecção do ambiente, preservando a flora e fauna existentes, promovendo a 

sua biodiversidade e a circulação da fauna, através da criação de “corredores ecológicos” 

(Figura 8) ao longo dos 18 buracos. Estes corredores são linhas, de vegetação autóctone, que 

cruzam os fairways, em zonas de baixa probabilidade de queda de bola, ligando as zonas não 

jogáveis e assim permitindo a circulação da fauna existente. Outra medida implementada no 

campo de golfe dos Oitavos Dunes com a finalidade de potenciar a conservação e promoção 

da biodiversidade da fauna existente neste campo foi a instalação de bebedouros, já 

mencionada, para os animais, dentro das áreas envolventes. Esta medida teve que ser 

adoptada uma vez que o campo de golfe em causa não tem qualquer lago em toda a sua 

extensão, quer para rega, quer a servir de obstáculo, ou uso paisagístico. 
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Figura 5. Salas de arrumação de fitofármacos (esquerda) e de fertilizantes (direita) (Oitavos). 
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Figura 6. Lavagem dos pulverizadores e armazenamento das águas residuais (Oitavos Dunes). 

 

 

 

 
Figura 7. Educação ambiental. Pontos de informação sobre a flora e processos/medidas ambientais 

implementados (Oitavos Dunes). 
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Figura 8. Corredores ecológicos (Oitavos Dunes). 

 

Os campos de golfe do grupo Oceânico e dos Salgados também se preocupam com as 

questões da natureza envolvente dos seus campos de golfe. Vários estudos de levantamento de 

avifauna têm sido realizados num e noutro campo, com a pretensão de identificar quais as 

espécies que ocorrem no golfe, que medidas devem ser tomadas para as proteger e incentivar 

a sua fixação, acompanhar a evolução das populações e reduzir eventuais impactes negativos. 

 - a poluição sonora, é outro exemplo de monitorização, que um dos campos de golfe 

realiza no seu campo (caso do grupo Oceânico), onde a medição dos decibéis de todas 

actividades, desde a prática do jogo pelos clientes do campo até às actividades de manutenção 

agronómica, são registadas e onde a aquisição de máquinas ruidosas, é um dos aspectos 

considerados pelos gestores da empresa. 

 - a formação profissional dos funcionários da empresa é outros dos aspectos que as 

empresas apostam; a melhoria contínua dos processos só é possível atingir com a constante 

formação dos funcionários que contribuem na gestão, nas tarefas e operações de manutenção. 

Este é outro aspecto que está inerente no estabelecimento dos SGA. A obtenção dos 
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objectivos ambientais propostos necessita de ser transmitida aos intervenientes da gestão e da 

manutenção dos campos de golfe. 

 - a realização de diversos estudos e ensaios, realizados por investigadores da 

Universidade do Algarve e outras instituições, tanto no campo de golfe dos Salgados como 

dos campos de golfe do grupo Oceânico. Estas acções de colaboração conjunta têm permitido 

a realização de estudos com o fim de dar resposta a situações colocadas pelos campos. 

Em resumo, os principais aspectos ambientais identificados e monitorizados são os 

seguintes: 

- consumo e tratamento de água para rega; 

- consumo de fertilizantes; 

- consumo de fitofármacos; 

- consumo de combustíveis fósseis; 

- consumo de energia; 

- consumo de consumíveis informáticos; 

- consumo de óleos; 

- armazenamento dos fertilizantes, fitofármacos, combustíveis e óleos; 

- produção de ruído; 

- produção de óleos usados; 

- produção de resíduos de filtros de óleo usados; 

- produção de resíduos de material oleoso; 

- produção de baterias e de pilhas (carros de golfe, máquinas corta-relvas; ar 

condicionado, lanternas); 

- produção de resíduos verdes; 

- produção de resíduos sólidos urbanos (RSU); 

- consumo de cloro (no caso do tratamento terciário da água residual); 

- consumo de gás propano; 

- consumo de hipocloreto de sódio; 

- produção de resíduos de lâmpadas; 

- produção de óleos alimentares usados; 

- produção de resíduos eléctricos/electrónicos; 

- sucatas e pneus; 

- vidro, papel, plástico, metal; 

- formação profissional; 

- educação ambiental. 
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Na generalidade, num campo de golfe com a implementação dum SGA, cada um destes 

aspectos é controlado e monitorizado de modo a, por um lado, reduzir os eventuais riscos 

ambientais e, por outro, procurar soluções para minimizar os seus impactes. 

A gestão de todos estes aspectos, bem como de toda a empresa é condicionada pelos 

compromissos definidos pela administração na sua política ambiental. A sua correcta gestão é 

depois auditada por instituições competentes que lhe conferirão o “selo” de certificação, 

comprovativo do cumprimento legal dos aspectos ambientais considerados. Este é um “selo” 

de responsabilidade pelo ambiente, que pode contribuir para a captação de novos clientes e 

fidelização dos existentes, a protecção e conservação da natureza e a satisfação social da 

comunidade (desde o funcionário do campo, passando ao cliente e ao comum dos imortais 

que simplesmente observa a actividade). É a clara consagração dos três pilares do 

desenvolvimento sustentável: o financeiro, o ambiente e a sociedade. 

 

Agradecimentos

Associado à elaboração desta comunicação o autor agradece a colaboração de: 

- Arq. Paisagista Susana Morais pelas informações fornecidas relativas aos 

procedimentos do SGA e certificação existente no campo de golfe Oitavos Dunes e facultar 

visita e fotografias do campo; 

- Eng. Rui Grave pelas facilidades permitidas na obtenção de informação relativa e 

objectivos pretendidos com a implementação do SGA e certificação existentes nos campos de 

golfe do grupo Oceânico; 

- Eng. Helena Inácio pelas informações relativas aos procedimentos implementados e 

fotografias do campo de golfe Herdade dos Salgados. 

- Eng. João Mil-Homens, colega e gestor da Plataforma Golfe, na Universidade do 

Algarve, pelo apoio e incentivo na realização desta comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

158 
 

Referências bibliográficas 

AUDUBON INTERNATIONAL, Fact Sheet, Principles for Sustainable Resource Management, 2006. 
 
BARNABÉ, A., Golfe Turismo. Um olhar para a realidade. O nosso ouro negro. Actas do 12º Congresso do 
Algarve, 2004. 
 
COMMITTED TO GREEN FOUNDATION, Environmental Management System and Accreditation for 
Golf Facilities. Summary paper, 2005. Disponível em <http://www.golfenvironementeurope.org>. Acesso em: 
22 Out de 2006. 
 
EMAS, 2009. Disponível em <http://www.emas.org.uk>. Acesso em: 26 Mar de 2010. 
 
ESPEJO, J. M. R., Golfe e Ambiente em Andaluzia, aspectos ecológicos e novas tendências. Actas do 1º 
Congresso de Golfe, Sessão 2: Gestão Agro-Ambiental, 2004. Disponível em 
<http://www.ualg.pt./golfcongress>. Acesso em: 11 Mai 2005. 
 
EUROPEAN GOLF ASSOCIATION, The Committed to Green Campaign, 2005. Disponível em 
<http://www.ega-golf.ch>. Acesso em: 8 Jul de 2005 
 
GREGO, J. A., Relvados: Ornamentais e Desportivos, Jardim Botânico da Ajuda, Instituto Superior de 
Agronomia, 2002. 
 
HARDEBECK, G. A., TURCO, R. F. E REICHER, Z. J., Aplication of Pseudomonas aureofaciens Tx-1 
through irrigation for control of dollar spot and brown patch on fairway-height turf. Hortscience, 39 (7), 2004, 
pp: 1750-1753. 
 
MARTINS, J., Certificação ambiental: compensa ser “verde”? Tecnologias do Ambiente, 2001, 41: 3-7.  
 
MARTINS, M. V., PERNA, F., VIDEIRA, N., BELTRÃO, J., FARIA, E, CORREIA, A., RAMIRES, C., 
ALVES, I., SUBTIL, R., MARTINS, R., TRINDADE, D., MENDES, J. A. e BATISTA, R., Estudo sobre o 
Golfe no Algarve. Diagnóstico e Áreas Problema, Universidade do Algarve, 2004, pp. 159. 
 
MARTINS, M. V., VIDEIRA, N., RAMIRES, C., ALVES, I., SUBTIL, R., MARTINS, R., e NOLASCO, G., 
Estudo sobre o Golfe no Algarve. Estudo Específico de Análise das Incidências Ambientais, Universidade 
do Algarve, 2004b, pp. 169. 
 
PARTIDÁRIO, M. R., Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental do Quinto Campo de Golfe de 
Vilamoura, Ecossistema, 2001, pp. 124. 
 
PARTIDÁRIO, M. R. e JESUS, J., Avaliação do Impacte Ambiental. Conceitos, Procedimentos e 
Aplicações. Centro de Estudos de Planeamento e Gestão do Ambiente, 1994, pp. 35. 
 
SCHEPERS, J. S., MORAVEK, M. G., ALBERTS, E. E. E FRANK, K. D., Maize production impacts on 
ground water quality. Journal of Environment Quality, 1991, 20: 12-16. 
 
TANI, T. E BEARD, J. B., Color Atlas of Turfgrass diseases. Ed. John Wiley and Sons, Inc. Hoboken, New 
Jersey. 245 pages, 1996. 
 
TÜV  RHEINLAND,  Questionário/Guia  de  procedimentos.  Certificação  Eco‐golf.  Vantagens  de 
obtenção de certificação, 2007. 

 

 

 

 

Livro Sigra.indd   81 8/10/2010   11:12:30



Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

159 
 

 

CAPÍTULO 9

Equipamentos para descompactação superficial do solo: 

estudo de casos 
 

Alessandro José Marques Santos1; Roberto Lyra Villas Bôas2; Maria Helena Moraes2; 

Carlos Antonio Gamero3 e Mauricio Roberto de Oliveira4 

 
(1) Engenheiro Agrônomo Doutorando em Energia na Agricultura (Engenharia Rural), Faculdade de 

Ciências Agronômicas – UNESP; 18.610-907, Botucatu, SP; amarques@fca.unesp.br 
(2) Professor Doutor do Departamento de Recursos Naturais/ Ciência do Solo, Faculdade de Ciências 

Agronômicas – UNESP; 18.610-907, Botucatu, SP; rlvboas@fca.unesp.br, mhmoraes@fca.unesp.br. 
(3) Professor Doutor do Departamento de Engenharia Rural, Faculdade de Ciências Agronômicas – 

UNESP; 18.610-907, Botucatu, SP; gamero@reitoria.unesp.br  
(4) Engenheiro Agrônomo, aluno especial do programa de pós-graduação (Agricultura) da Faculdade de 

Ciências Agronômicas – UNESP; 18.610-907, Botucatu, SP; oliveiramr@fca.unesp.br  

Introdução

A compactação do solo pode ser caracterizada por uma diminuição no volume de poros 

do solo, ocasionada por compressão, que pode ocorrer tanto em superfície como em 

subsuperfície e provocar efeitos danosos às culturas.     

Nos sistemas de produção de grama, o uso intensivo de máquinas e de alguns 

equipamentos, como o rolo compactador e máquinas de corte, muito utilizado no momento da 

colheita, provocam intensa compactação do solo, principalmente nas camadas superficiais (0-

15 cm).  

Esta compactação do solo proporciona maior adesão do solo às raízes e rizomas na 

produção de tapetes de grama, o que é um fator positivo para a formação e o corte de tapetes 

mais íntegros. Porém, existem pontos negativos provocados por este manejo, como a 

diminuição da infiltração da água no solo e o aumento do escorrimento superficial, que 

resultam em baixa eficiência da irrigação, ou aproveitamento das águas da chuva, diminuição 
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da eficiência das plantas na absorção de nutrientes e dificuldades na colheita dos tapetes em 

determinados períodos do ano, o que tem prolongado o tempo de produção de tapetes de 

grama e conseqüentemente a produção por área/ano.  

Na tentativa de minimizar os problemas gerados, os produtores de grama 

desenvolveram vários implementos específicos, sendo utilizados tanto no início (logo após o 

corte dos tapetes) como durante o ciclo. Os preparos realizados preconizam uma mobilização 

mínima do solo nas camadas superficiais, com manejos diferenciados entre os produtores. A 

mobilização em excesso pode diminuir a resistência do tapete formado, reduzindo o 

rendimento da área. 

Os implementos e os manejos utilizados atualmente pelos produtores necessitam ainda 

de pesquisas para comprovar os efeitos. Entretanto, a exposição das diversas experiências 

relatadas pelos produtores pode auxiliar na determinação de qual seria o manejo mais 

adequado, conciliando melhorias no sistema de produção com menor gasto energético, e 

redução nos custos. 

Compactação dos solos no sistema de produção de grama 

No sistema de produção de tapetes de grama, uma certa compactação das camadas 

superficiais é desejada para facilitar o corte e para obter tapetes mais firmes e  íntegros 

(GODOY e VILLAS BOAS, 2003).

Entretanto, a compactação excessiva pelo intenso tráfego de máquinas (roçadeira, trator 

com adubadora, pulverizador, máquinas de corte e outros) pode prejudicar a grama, uma vez 

que o aumento da densidade do solo resultante da compactação tem efeitos indiretos nos 

gramados, como restrição ao movimento do ar e água e maior resistência física ao 

desenvolvimento das raízes. Isso ocorre, em geral, na camada mais superficial, entre 5 e 8 cm 

do solo (GOLOMBEK, 2006).  

Carlesso e Zimmermann (2005) destacaram que a compactação do solo e a ocorrência 

de crosta superficial diminuem a infiltração da água no solo, afetando tanto a infiltração 

inicial como a capacidade de infiltração do solo. 

A compactação pode afetar, também, a absorção de nutrientes como relatado por Godoy 

(2005) que, testando doses de nitrogênio na grama Sto. Agostinho observou que a existência 

de uma camada compactada no solo reduziu a absorção e favoreceu as perdas de N por 

desnitrificação. 
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  As condições favoráveis na zona da raiz estão relacionadas com a estrutura do solo e 

são determinadas pela disponibilidade de água, aeração, temperatura e resistência que o solo 

oferece à penetração de raízes. No que diz respeito à funcionalidade, a estrutura do solo ideal 

é aquela que permite uma grande área de contato entre as raízes e o solo e apresenta espaço 

poroso suficiente para movimentação de água e difusão de gases (KLEIN et al., 1998). 

Um dos fatores indicativos da compactação dos solos é a resistência mecânica a 

penetração. Esta propriedade integra a avaliação da compactação do solo, o conteúdo de 

umidade, a textura e os tipos de minerais da argila presentes, e depende da consistência e da 

estrutura do solo (BAVER et al., 1973).  

Para Lanças (2000), a compactação do solo não é uma propriedade do solo, mas o efeito 

da variação de algumas de suas propriedades, devido à ação de cargas externas, tais como o 

tráfego de máquinas e a ação de ferramentas agrícolas. 

Os níveis críticos de resistência do solo para o crescimento das raízes das plantas 

variam com o tipo de solo e com a espécie cultivada. De acordo com Canarache (1990) e 

Silva et al. (2002), solos com IC (Índice de cone) acima de 2 MPa indicam uma possibilidade 

de compactação limitando o crescimento radicular para a maioria das culturas.     

Possivelmente estes limites não podem ser incluídos para a grama, visto que ocorre a 

formação de tapetes com essa compactação e com valores acima dos 2 Mpa conforme Backes 

(2008), que trabalhando com a aplicação de lodo de esgoto em gramados de produção, obteve 

resultados médios de compactação de 3,955; 10,155; 9,475 e 4,990 MPa nas profundidade de 

0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm, respectivamente.  

 

Equipamentos utilizados na descompactação da camada superficial do solo 

Com os problemas gerados pela compactação excessiva dos solos em áreas de produção 

de grama, o que é uma particularidade desse sistema de produção e por não haver 

implementos específicos para esse fim, o produtor é obrigado a fabricar implementos 

alternativos com chassis, órgãos ativos de semeadoras, grades, adubadoras entre outros. 

Os fabricantes de implementos e ferramentas agrícolas não contemplaram estes 

produtores que, em vista de sua problemática, não dispõem de implementos próprios, talvez 

por ausência de pesquisas ou de um potencial mercado. O que se utiliza são implementos para 

reforma de pastagem, entretanto, sua presença em campos de produção ainda é bastante 

restrita. 

Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

162 
 

Dentre os implementos de preparo inicial de solo, encontra-se nas propriedades 

produtoras, com grande variação nos formatos dos órgãos ativos, temos a chamada 

“estrelinha”, que consiste de um chassi de uma grade leve de arrasto com secções paralelas, 

com discos planos de 16 polegadas, com espaçamento entre discos de 30 cm. Este 

equipamento, largamente utilizado pelos produtores, tem a finalidade de escarificar o solo 

descompactando-o superficialmente, aumentando assim a rugosidade do solo, melhorando a 

infiltração de água e, por conseguinte, a eficiência das adubações.   

A estrelinha normalmente não se limita ao preparo inicial, sendo utilizada, também, em 

determinados períodos durante o ciclo de formação do tapete, com a finalidade de estimular a 

formação de raízes. 

Entre os implementos denominados de “estrelinha” podem ser encontrados diferentes 

formatos dos discos com números de pontas reduzidos, o que proporciona uma maior 

penetração do órgão ativo no solo.  

Assim, pode-se definir estes equipamentos essencialmente como uma grade de baixo 

peso/disco, condicionando um trabalho superficial e de distância entre discos pequena, que 

permite uma pequena mobilização do solo, entretanto, para que ocorra uma maior penetração 

dos discos os produtores adicionam pesos extras, em caixas metálicas situadas na parte 

superior do equipamento (Figuras 1a, 1b e 1c).  

Implementos com esta mesma finalidade no Brasil são utilizados somente em áreas de 

reforma de pastagens, na descompactação das entrelinhas em áreas de fruticultura e café. No 

mercado, atualmente, encontra-se o implemento comercial denominado Aeromix, que se 

destina a descompactação promovendo a aeração do solos, em operações onde a camada 

compactada encontra-se até os 20 cm de profundidade. 

O Aeromix tem o eixo das facas montado de forma inclinada em relação à direção de 

deslocamento do trator. O que faz com as suas facas penetrem no solo com um leve 

movimento lateral, produzindo a descompactação e aeração do solo. 

As perfurações deixadas pelas facas se espalham pela área trabalhada com intervalos de 

aproximadamente 20 cm (Figura 2). 

Em relação aos equipamentos com hastes escarificadoras são utilizados alguns em áreas 

de produção, com a finalidade de romper a camada superficial compactada podendo ou não 

adicionar, concomitantemente, os fertilizantes. 
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a 
 

b 

 
c 

Figura 1. a-Vista da “Estrelinha”; b- Efeito da passagem órgão ativo no solo; c- detalhe dos discos em 

formato de estrela de oito pontas. 

 
 

 
 

 

Figura 2. Equipamento de descompactação utilizado em reforma de pastagens. 

 

  

Geralmente, a utilização antecede a passagem da estrelinha, estes promovem a abertura 

de um sulco na camada superficial (10cm), com baixa mobilização do solo, espaçamento entre 

hastes geralmente de 40 cm, e largura de ponteira de aproximadamente 2 cm Figura (3a e b).  
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                                    a                                                                                            b                    

Figura 3. a-  Detalhe da haste escarificadora ; b- Implemento em operação em  área de produção  de   

grama 

 

 

Considerações

O potencial desenvolvimento de implementos agrícolas na cultura da grama no Brasil é 

bastante evidente, criando assim um leque de oportunidades em face da tendência de 

expansão da produção de gramas em tapete. 

 A pesquisa tem papel fundamental, direcionando de forma unilateral as necessidades 

do produtor, que aliada aos fabricantes de implementos agrícolas pode oferecer soluções 

eficientes. 
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CAPÍTULO 10
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Introdução

 

Os tapetes, placas ou rolos de grama ganharam reconhecimento e aceitação no mundo 

inteiro como a mais efetiva técnica para estabelecer gramados residenciais e outras áreas 

gramadas (TPI, 2006). Enquanto a conclusão imediata de um projeto e/ou o embelezamento 

de uma área com grama são as vantagens mais rapidamente reconhecidas de usar o tapete ou 

rolo de grama, há várias razões econômicas e ambientais válidas para selecionar a grama 

como a planta escolhida. 

De acordo com a Associação Internacional dos Produtores de Grama (Turfgrass

Producers International) um gramado proporciona um local confortável e seguro para 

diversão e prática de esportes; libera oxigênio (cerca de 230 m2 de área gramada libera O2 

suficiente para quatro pessoas); refresca o ar e com isto contribui para os esforços de reduzir a 

tendência de aquecimento global (em um dia quente de verão um gramado apresenta 16,5°C e 

7,8°C a menos que a de um asfalto e um solo sem vegetação, respectivamente); controla a 

poluição do solo (a rizosfera serve com um filtro absorvendo o que passa por ela) e pode 

elevar o preço de um imóvel em até 15%, nos EUA. 

Outro efeito favorável dos gramados para o ambiente é o controle da erosão do solo. De 

acordo com Gross et al. (1990), os gramados resultam em solos com alta capacidade de 

infiltração de água, com perdas de nutrientes muito pequenas por enxurrada (0,14 e 0,02 kg 
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ha-1 de N e P, respectivamente) quando comparado a uma área cultivada com milho (2,46 e 

0,50 kg ha-1 de N e P, respectivamente) ou tabaco (11,7 e 2,4 kg ha-1 de N e P, 

respectivamente). A quantidade de sedimentos perdidos de área gramada é dez vezes menor 

do que uma área coberta por palha (Beard, 1989).  

Devido à alta produtividade de biomassa e a não mobilização do solo em áreas 

gramadas, estas podem ter um alto potencial para seqüestrar o CO2 atmosférico e atenuar o 

efeito estufa. Qian & Follet (2002) estudaram a capacidade de seqüestro de carbono por solos 

com gramado, em 15 campos de golfe dos Estados Unidos, e verificaram que, em média, nos 

primeiros 25 a 30 anos após o estabelecimento do gramado, cerca de 1,0 Mg ha-1 ano-1 de C é 

seqüestrada nos solos. 

No entanto, para que os gramados desempenhem seu papel, proporcionando uma 

paisagem mais agradável, um local adequado para a prática de esporte, ou protegendo o meio 

ambiente, é necessário que estes sejam adequadamente implantados e mantidos. 

O plantio da grama é uma das fases mais importantes no estabelecimento de um 

gramado, pois, o objetivo é que este permaneça por muitos anos no local em que foi plantado. 

Ao contrário da maioria das culturas, os principais métodos de plantio das gramas no 

Brasil se dão através da propagação vegetativa, ou seja, através de partes das plantas, que não 

sejam as sementes. Os principais métodos de plantio de gramas utilizados no Brasil, com suas 

respectivas características serão listados a seguir: 

Plugs – são mudas de gramas produzidas em bandejas, com substrato, contendo 64 ou 

25 unidades (“plugão”) sendo plantadas em espaçamento de 0,30 x 0,30 m ou 0,40 x 0,40 m, 

respectivamente. 

Sprig – são utilizados estolões e/ou rizomas plantados em sulcos espaçados de 15 a 20 

cm. O plantio é realizado através de máquinas apropriadas com alto rendimento. 

Big Rolls – são rolos de grama com 40 metros de comprimento e 0,75 m de largura, 

muito utilizado nos Estados Unidos e recentemente introduzido no Brasil. 

Tapetes, rolos ou placas - é uma cobertura de grama “madura”, a qual é produzida em 

sistema de intenso manejo, sendo removida intacta, com quantia mínima de solo, boa 

densidade de folhas e coloração verde adequada. Segundo Charbonneau (2004), a quantidade 

de solo removido junto com o tapete corresponde à camada de 0,9 a 1,0 cm de solo. Os 

tapetes podem ter de 0,30 a 0,40 x 0,625 a 1,25 m, com espessura variável de acordo com o 

tipo de máquina de colheita, espécie de grama e tipo de solo (textura) e são comercializados 

enrolados ou abertos.  
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Apesar de ser o método de maior custo por metro quadrado, proporciona a formação do 

gramado em menor tempo em relação aos demais métodos, e talvez por isso, representa a 

principal forma de plantio de grama no Brasil com, aproximadamente 90% do mercado 

nacional, segundo Azeredo Neto (2004). As espécies de grama que podem ser plantadas por 

tapete são: Esmeralda, Esmeralda Imperial, Santo Agostinho, Bermuda comum, Bermuda, 

São Carlos e Batatais. 

Para que o tapete de grama realmente tenha estas vantagens é necessário que este seja 

de qualidade. Entretanto o que é um tapete de grama com qualidade? Buscando responder esta 

pergunta, objetivar-se-á com este texto reunir as informações disponíveis sobre qualidade de 

tapete de grama e propor algumas características que possam ser avaliadas para a futura 

implementação de um selo de qualidade. 

 

Qualidade do gramado 

 

Segundo Turgeon (2002) a qualidade de um gramado é determinada pelos componentes 

de qualidade visual (densidade, textura, suavidade, uniformidade e cor) e funcional (rigidez, 

resiliência, elasticidade, velocidade de rolagem da bola, produtividade de aparas e capacidade 

de recuperação a injúrias – doenças, pisoteio, etc.). Para a classificação dos tapetes são mais 

importantes as características de qualidade visual da grama: 

Densidade: é o número de parte aérea da planta de grama por unidade de área. Pode 

variar com a espécie ou variedade de grama, com as condições ambientais e com o manejo do 

gramado. Um gramado com uma alta densidade apresenta maior qualidade e, normalmente, 

não é possível enxergar o solo. Algumas espécies de grama aumentam sua densidade com a 

redução na altura de corte ou com o aumento da dose de N. 

Textura: é a medida da largura da lâmina da folha da grama. Pode variar com a espécie 

de grama e normalmente espécie com folhas mais largas (textura grossa) apresentam menor 

densidade e vice-versa. 

Suavidade: é a característica da superfície de um gramado que pode afetar a qualidade 

visual e funcional (jogabilidade). O corte do gramado com um cortador, não muito bem 

afiado, pode causar pontas retalhadas e secas nas folhas do gramado o que prejudica a 

aparência do gramado, assim como o rolamento da bolinha no campo do golfe. 

Uniformidade: é uma estimativa da aparência do gramado. O principal componente da 

uniformidade é a parte aérea da grama. Se a parte aérea apresentar mesma forma, tamanho, 

orientação e cor podem dizer que o gramado é muito uniforme. 
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Cor: é a medida da luz refletida pele grama. É um útil indicador das condições do 

gramado. Gramados amarelados podem significar a deficiência de algum nutriente, doenças 

ou algum fator que está prejudicando o crescimento do gramado. Gramados com cor verde 

escura podem significar excesso na adubação, estágio inicial de alguma doença e murcha. 

De acordo com Charbonneau (2004) um tapete de grama de qualidade deve possuir as 

seguintes características: boa uniformidade e densidade (mesma altura, forma e orientação e 

com maior número de plantas por área), livre de plantas daninhas, sementes, doenças, pragas 

e nematóides, com cor verde aceitável de acordo com a espécie e variedade; adequada 

resistência do tapete ao manuseio; maturidade suficiente em reservas de carboidratos e 

mínima quantia de thatch (colchão). 

 

Categorias de tapete de grama de acordo com a qualidade

 

Segundo a TPI (2006) os avanços e melhoramentos nos equipamentos de colheita e nas 

técnicas pós-colheita de tapetes de grama têm proporcionado considerável aumento da 

variedade de tamanhos e condições disponíveis do produto final (tapete). Alguns locais 

comercializam “tapetes de grama lavados” onde o solo é removido após a colheita; “tapetes 

de grama hidropônicos” que foram cultivados em meio sem solo, usualmente em plástico ou 

alguma outra superfície; “tapetes de grama espessos” (acima de 5 cm de espessura) para uso 

em campos esportivos e outras áreas que requerem altos níveis de uso imediato. Em algumas 

regiões os tapetes de grama são denominados de acordo com a composição do solo onde 

foram produzidos como, por exemplo, “tapete mineral de grama” (mineral sod), “tapete 

orgânico de grama” (organic sod); “tapete turfoso de grama” (peat sod), etc. 

No Brasil não existe esta diferenciação entre os tapetes, pois, só existe a produção de 

tapetes cultivados em solo e não se costuma denominar o tapete de acordo com o tipo de solo 

onde foi cultivado. Há uma variação na denominação do tapete de grama de acordo com a 

região do país podendo ser chamado, além de tapete, de rolo, placa ou leiva de grama. 

As seguintes categorias para os padrões de qualidade do tapete de grama são propostas 

pela TPI (2006): 

A - Tapete de grama certificado (Certified Turfgrass Sod): é um tapete de grama com 

qualidade superior produzido a partir de semente de alta qualidade e certificada de origem 

conhecida ou do plantio de sprigs ou estolões de grama certificados. Este deve ser 

inspecionado pela agência de certificação da área para garantir satisfatória identidade e pureza 

varietal, alta qualidade total e livre de plantas daninhas exóticas ou quantidade excessiva de 
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outras culturas e plantas daninhas na hora da colheita. O tapete pode ser de uma única 

variedade ou composto pela mistura de duas ou mais variedades ou espécies. Entretanto, toda 

semente utilizada na mistura deve ser certificada. O tapete de grama deve cumprir os padrões 

de certificação estabelecidos no local de produção. 

B – Tapete de grama aprovado (Approved Turfgrass Sod): é um tapete de grama com 

qualidade superior produzido a partir de semente aprovada de origem conhecida ou do plantio 

de sprigs ou estolões de grama aprovados. As normas de produção para os tapetes aprovados 

são semelhantes aos do tapete certificado. Este deve ser inspecionado pela agência de 

certificação da área para garantir satisfatória identidade e pureza varietal, alta qualidade total 

e livre de plantas daninhas exóticas ou quantidade excessiva de outras culturas e plantas 

daninhas na hora da colheita. O tapete pode ser de uma única variedade ou composto pela 

mistura de duas ou mais variedades ou espécies. Entretanto, toda semente utilizada na mistura 

deve ser aprovada. 

C – Tapete de grama cultivado ou de viveiro (Nursery Turfgrass Sod or Cultivated 

Turfgrass Sod or Cultivated): qualquer tapete de grama plantado em área agrícola e cultivado 

com o propósito específico de produção de tapetes de grama. Este deve ser roçado 

regularmente com cuidado e mantido do plantio até a colheita para assegurar razoável 

qualidade e uniformidade. 

D – Tapete de grama não cultivado, de campo ou de pastagem (Field Turfgrass Sod 

ou Pasture Turfgrass Sod): esta classe de tapete pode incluir toda grama não enquadrada nas 

demais categorias. Consiste de grama retirada de pastagem ou campina, ou qual pode ter sido 

cultivado, primeiramente como forrageira.  

De acordo com esta classificação a maioria dos tapetes de grama comercializados no 

Brasil se enquadraria nas categorias C (tapetes de grama cultivados) e D (tapete de grama não 

cultivado). Existem, no Brasil, poucos campos certificados de produção de grama, entretanto 

a certificação é internacional, pois não há nenhum agente fiscalizador e/ou certificador no 

país. 

Outras classificações de acordo com a qualidade do tapete de grama são sugeridas: 

Exemplo 1 

A - Qualidade Prêmio (Premium): o gramado deve ser suficientemente denso que 

nenhuma superfície do solo é visível quando cortado numa altura de 40 mm. A altura máxima 

de corte deve ser de 60 mm. No momento da venda, o tapete não deve conter mais do que 1% 
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de gramíneas indesejáveis ou de trevo e não mais do que duas plantas daninhas por 4,65 m2. 

A espessura da camada de solo do tapete de grama não deve exceder 15 mm. 

B – Classe comercial (Commercial grade): o gramado deve ser suficientemente denso 

que nenhuma superfície do solo é visível quando cortado numa altura de 40 mm. A altura 

máxima de corte deve ser de 60 mm. Não pode conter mais que 10% de espécies de 

gramíneas indesejáveis e mais que 10 plantas daninhas por 4,65 m2. Qualquer gramínea de 

outra espécie que não a qual especificada na nota fatura deve ser julgada como indesejável. 

Poa annua (annual bluegrass) deve ser incluída nesta categoria de indesejável. A espessura 

da camada de solo do tapete de grama não deve exceder 15 mm. 

 

Exemplo 2

A – Classe prêmio (Premium grade): o tapete de grama deve conter apenas a espécie e 

variedade especificada na nota de fatura, e não conter nenhuma planta daninha ou gramínea 

estrangeira (por exemplo, uma espécie que não seja nenhuma outra espécie ou variedade de 

gramínea conhecida). Não pode ter nenhum sinal visível de estresse por doenças ou pragas. O 

tapete de grama deve estar nitidamente cortado (roçado) e estar “maduro” suficiente que 

quando pego por uma extremidade, ele pode ser carregado e manuseado sem partir. 

 B – Classe padrão (Standard grade): o tapete de grama não deve conter nenhuma 

planta daninha de folha larga quando visto de uma posição vertical e o gramado deve ser 

visivelmente consistente, com nenhum fragmento de gramíneas estrangeiras. De Modo algum 

pode conter mais que 2% de plantas daninhas ou estrangeiras. O tapete de grama deve estar 

nitidamente cortado (roçado) e estar “maduro” suficiente que quando pego por uma 

extremidade, ele pode ser carregado e manuseado sem partir. 

C – Classe comercial (Commercial grade): o tapete de grama deve ser qualquer 

material que não se enquadra nas exigências da classe padrão. 

Características do tapete de grama

Segundo a TPI (2006) os tapetes ou rolos de grama devem ter as seguintes 

especificações no momento da venda: 

1. Categoria: certificado, aprovado, cultivado ou não cultivado. 

2. Espécie/ variedade ou cultivar
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3. Espessura do tapete ou rolo: os tapetes ou rolos devem ser cotados com máquinas 

em espessura uniforme de 15 mm (podem variar 6 mm para mais ou para menos). Na medida 

do tapete não deve ser incluída a parte aérea da grama nem o “thatch” (colchão). 

4. Tamanho: os tapetes devem ser cortados na largura e comprimento padrão do 

fornecedor podendo haver variação máxima de 15 mm para mais ou para menos na largura ou 

menos 5% no comprimento. Tapetes quebrados não são aceitáveis para comercialização. 

5. Resistência ao manuseio: o tapete deve ser resistente o suficiente para ser pego, 

carregado e manuseado sem partir. 

6. Teor de água: o tapete ou rolo não deve ser colhido ou transplantado quando o teor 

de água (excessivamente úmido ou seco) pode afetar sua sobrevivência. 

7. Altura de corte das folhas: antes da colheita, a grama (espécie de clima quente – 

zoysias, bermudas, paspalum, santo agostinho e axonopus) deve ser cortada uniformemente 

na altura de 20 a 40 mm.  

8. Tempo para o transplantio: o tapete deve ser colhido, entregue e 

instalado/transplantado dentro de um período de 24 horas, a não ser que método confiável de 

conservação é aprovado antes da entrega. Tapetes não transplantados dentro deste período 

podem ser inspecionados e aprovados pelo agente fiscal ou seu representante antes de sua 

instalação. 

9. “Thatch” (colchão): tapete deve ser livre de “thatch” ou este não deve ultrapassar 15 

mm (sem ser pressionado). 

10. Doenças, nematóides e pragas: tapete deve ser razoavelmente livre de doenças, 

nematóides e pragas de solo. Leis sobre material vegetal e/ou sobre viveiros podem requere 

que todo tapete de grama entrando num mercado interestadual deve ser inspecionado e 

aprovado para a venda. A inspeção e a aprovação devem ser realizadas por um representante 

apropriado do governo do departamento de agricultura ou de entomologia. 

11. Plantas daninhas:

a. Gramas cultivadas: devem ser livres de plantas daninhas. O tapete é considerado livre 

de plantas daninhas se menos de 5 plantas são encontradas em 10 m2. Os tapetes ou rolos não 

devem ser aprovados se conter qualquer das seguintes plantas daninhas: grama seda (common 

bermudagrass), quackgrass (Agropyron repens), johnsongrass (Sorghum halepense), tiririca 

(Nutsedge - Cyperus rotundus), nimblewill (Muhlenbergia shreberi), hera venenosa (Poison 

ivy – Toxicodendrum radicans), flor de cardo (Canad thistle – Cirsium arvense); bentgrass 

(Agrostis stolonifera); corda de viola (Bindweed - Convolvulus arvensis); alho selvagem 
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(Wild garlic – Allium ursinum); hera terrestre (Ground ivy - Glechoma hederacea); azedinha 

– (Perennial sorrel (Rumex acetosella). 

b. Gramas não cultivadas (nativas): podem conter não mais do que 10 plantas daninhas 

por 10 m2. O tapete não deve ser aprovado se conter qualquer das espécies listado no item 11-

a. 

Outras especificações são listadas pela TPI (2006) relativo à entrega e pagamento dos 

tapetes ou rolos de grama, mas não foram descritos aqui por não ser o objetivo do texto. 

 

Selo de qualidade do tapete de grama

 

A proposta do GEPEG – Grupo de Pesquisas em Grama Cultivadas, sediado no 

Departamento de Recursos Naturais de Ciências do Solo da Faculdade de Ciências 

Agronômicas, é ajudar a criar estes parâmetros de avaliação da qualidade de um tapete de 

grama para as condições nacionais.  

 A espessura e o tamanho (dimensões) podem ser verificados facilmente utilizando trena 

e paquímetro. O tamanho é definido pelo produtor de acordo com a máquina de colheita e 

pode ser variado, entretanto, após definido o tamanho este deve ser obedecido. 

Contudo, a definição da espessura mais adequada para o tapete merece uma discussão. 

Segundo a TPI (2006) especialista em gramados concluem que tapetes com camada mais fina 

de solo irão apresentar mais rápido enraizamento após a instalação, entretanto, os instaladores 

têm que ter maiores cuidados com estes tapetes mais finos, pois secam mais rapidamente que 

tapetes mais grossos podendo morrer a parte aérea das gramas. Solos de maior espessura 

conservam água por maior tempo, contudo apresentam enraizamento mais lento.  

Estudos realizados por Lima et al. (2009) demonstram também importante influência da 

espessura do tapete na resistência deste ao manuseio. Tapetes com espessura de 2,2 cm foram 

11% mais resistentes que tapetes com espessura de 0,9 cm, apesar de que nenhuma das duas 

espessuras promoveu rompimento de tapetes. 

É importante lembrar que o aumento da espessura também aumenta o peso deste. O 

peso de uma carga com 600 m2 de grama com tapetes de espessura de 0,9±01 cm será de 9,72 

t, enquanto com tapetes com espessura de 2,2 cm será de 14,16 t, uma diferença de 4,4 t. 

Para os produtores, a colheita de tapete de gramas rizomatosas com menor espessura 

pode acelerar a formação do próximo tapete por ficarem mais rizomas sob a superfície do solo 

após o a colheita do tapete. No caso do tapete de grama Santo Agostinho, que apresenta 

crescimento estolonífero não existe esta vantagem. 
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O GEPEG possui equipamento para avaliar a resistência do tapete de grama à tração, e 

por meio de ensaios poderão ser definidos valores mais adequados que permitam a colheita e 

manuseio deste sem haver rompimento. Backes (2009) obtiveram valores de resistência a 

tração do tapete de grama esmeralda variando de 14,00 a 33,75 kgf em função da dose de lodo 

de esgoto e da utilização ou não da “estrelinha”. A utilização de quatro passagens da 

“estrelinha” (discos distanciados de 10 cm) na área de produção, por exemplo, reduziu a 

resistência do tapete em 43%, quando utilizado adubação química convencional. Esta 

adubação química convencional (320-70-240 kg ha-1 N-P2O5-K2O), por exemplo, aumentou a 

resistência do tapete em 87%, em relação ao tapete formado sem adubação. Lima (2009) 

também observou que a falta de adubação com P e K ou a utilização de doses baixas de N 

(100 kg ha-1) na produção de tapetes de grama esmeralda reduziu a resistência em 32 e 67%, 

respectivamente. Neste estudo a resistência do tapete à tração variou de 14,3 a 43,2 kgf. No 

segundo estudo para a produção de tapete de grama Bermuda Celebration a resistência variou 

de 12 a 36 kgf, em função da adubação nitrogenada.  

Backes (2008) e Lima (2009) também observaram que houve redução na resistência do 

tapete à tração quando foi utilizada dose muito alta de N ou de lodo, devido o crescimento 

excessivo da parte aérea em detrimento do crescimento de raízes e rizomas. 

Todavia, é necessário estabelecer uma faixa adequada de resistência à tração, no qual o 

tapete não se rompa, de acordo com a espécie de grama. Para tal será necessária a realização 

de testes em vários produtores, para avaliar a resistência em função do numero de passagens 

com o rolo compactador (dependendo do peso deste), da lâmina de irrigação, tipo de solo 

(textura), espécie de grama, tempo de cultivo, etc. 

O teor de água no tapete também poderá ser avaliado por equipamentos portáteis, com 

sensores, podendo ser realizada medida no campo. Ensaios serão necessários para estabelecer 

os valores mínimos e máximos mais adequados. 

Com a utilização da imagem digital obtida de câmeras fotográficas de alta resolução e 

metodologia implementada pelo GEPEG poderão ser obtidos o índice de cor da grama, taxa 

de cobertura do solo pela grama e ainda ser avaliado a presença de plantas daninhas e qual 

porcentagem de infestação. Estes índices poderão ser utilizados na classificação de qualidade 

do tapete de grama. 
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CAPÍTULO 11

Como avaliar a qualidade de um campo de golfe 
 

 

Daniel Tapia1 

 

(1) Engenheiro Agrônomo, Consultor de Gramados Esportivos; danieltapia1@yahoo.com.br  

 

 

Como definir a qualidade de um campo de golfe 

 

Um campo de golfe oficial é composto por 18 buracos. Cada buraco tem um tee (saída) 

um fairway (área de caída de bola na primeira e segunda tacadas de um buraco par 4 ou par 5, 

respectivamente) e um green (onde está localizado o buraco). Os roughs (grama mais alta ou 

diferente), as árvores, os bunkers (hazards) e os lagos e córregos (hazards) fazem parte de um 

buraco e do campo de golfe como um todo. 

A qualidade de um campo de golfe é baseada em aspectos estéticos ou arquitetônicos, 

de jogabilidade e de manutenção. Todos eles têm participação importante na qualidade de um 

campo de golfe. Seu layout, ou seja, como foram desenhados os buracos, é um dos pontos 

mais importantes na qualidade de um campo. Porém, têm-se os aspectos do jogo em sim que 

podem atuar juntamente com a estética. Por exemplo, um rough na Inglaterra é natural e alto e 

pode ser esteticamente feio para quem está acostumado a jogar num campo americano com 

rough curto e homogêneo. Entretanto, os dois são roughs e os dois são campos de golfe. Estas 

características diferentes entre os campos têm que ser refletidas antes de se dizer que um 

campo não tem qualidade. O estilo inglês é de um campo mais natural, menos vistoso, porém 

é um campo de golfe em que o grau de dificuldade será dado pelo terreno, pelo vento, entre 

outros fatores. Por outro lado, um campo de golfe americano em geral tem um aspecto 

estético mais agradável, sendo todo cortado, com bunkers definidos, roughs mais ou menos 

altos, porém não ultrapassando a altura dos roughs ingleses. 
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É difícil determinar a qualidade de um campo, pois ele é julgado por pessoas (golfistas) 

e cada golfista tem sua consistência de jogo. Além disso, ocorrem variações no campo no dia 

a dia em função do clima, vento, época do ano (seca ou úmida) que fazem com que o campo 

mude, deixando os greens mais macios ou mais duros, os fairways mais firmes ou mais 

úmidos e os roughs mais altos ou mais curtos. Estas variações muitas vezes são interpretadas 

na determinação da qualidade de um campo, porém algumas vezes acaba-se cometendo uma 

injustiça. 

 

Parâmetros de qualidade agronômicos e não agronômicos

 

Para definir a qualidade de um campo de golfe são usados alguns parâmetros que 

podem ser classificados em agronômicos e não agronômicos. 

Constituem os parâmetros não agronômicos o estilo arquitetônico do campo (que já diz 

muito sobre ele), a idade do campo (campos de golfe mais velhos geralmente tem melhores e 

mais ajustadas práticas de manutenção, o que contribui para uma boa qualidade) e quantidade 

de jogadores por ano (é uma diferença que tem de ser levada em conta pelo desgaste causado 

por divots - grama retirada pelo taco ao fazer a tacada - em tees e fairways; a quantidade de 

jogadores também tem influência direta no desgaste de greens e tees). Nos últimos anos o 

trânsito de carrinhos de golfe também começou a influenciar na qualidade do campo de golfe 

devido à compactação que eles podem causar. Muitos campos tiveram que fazer estradas para 

a passagem dos carrinhos (car path) para poder manter níveis aceitáveis de compactação nos 

fairways. Por isso na hora de se fazer o projeto é muito importante determinar qual será a 

utilização do campo, se será um campo privado, público (Beth Page Black hospedou o US 

OPEN 2009 sendo um campo público), um campo em resort / hotel ou campo em fazenda, 

pois o uso incorreto ou excessivo do campo de golfe pode também prejudicar sua qualidade.  

Os parâmetros agronômicos são os de ordem geográfica e, portanto, climática. No 

Brasil, o inverno é seco no Sudeste e chuvoso no Sul e Nordeste. Devido a estas diferenças 

climáticas são encontrados no Sul e Nordeste campos com muita umidade no inverno e 

campos com solo muito duro e greens firmes na região Sudeste. Apesar de se tentar fazer a 

mesma manutenção nos campos de golfe destas três regiões, as diferenças climáticas 

acarretam condições diferentes e, portanto, a qualidade pode ser afetada. 

Além do clima, o solo é outro parâmetro agronômico que deve ser levado em 

consideração, pois sendo natural ou modificado pode influenciar diretamente a qualidade e a 

drenagem de um campo de golfe.  
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A escolha do tipo de grama para cada região e setor do campo de golfe também é 

fundamental para que erros não sejam cometidos e não seja necessária a renovação total ou 

parcial dos campos depois de construídos. Não é incomum ver no Brasil campos que fizeram 

a escolha de gramas erradas, precisando após poucos anos de uso fazer a troca destas gramas, 

principalmente em greens.  

A utilização de materiais corretos na construção dos greens é fundamental para o êxito 

dos mesmos. Um campo com greens ruins tem 50% de chances a menos de ser um bom 

campo. Nos greens se realizam 50% das tacadas de uma volta no campo de golfe e outros 20 

a 25% das tacadas são em direção aos greens. As normas para construção de um campo de 

golfe fornecidas pela USGA (United States Golf Association) são um padrão para evitar erros, 

tanto no tipo de solo a ser utilizado, como na sua espessura e velocidade de infiltração, entre 

outras determinações. 

Outro parâmetro agronômico é a existência de árvores e o tamanho delas, pois a sombra 

que projetam tanto de manhã quanto à tarde cria setores sombrios onde a grama não se 

desenvolve completamente, prejudicando a qualidade de greens, fairways e tees. 

O sistema de irrigação utilizado também é decisivo na qualidade de um campo de golfe. 

O tipo de sistema escolhido pode ajudar muito nas tarefas de manutenção do campo, como 

adubação, uso de pré-emergentes e outras práticas que seriam dificultadas sem o uso da 

irrigação o que poderia prejudicar a qualidade do campo de golfe. Hoje, os sistemas de 

irrigação de controle central e “valving head” são os mais modernos e mais econômicos em 

relação ao uso de água e energia elétrica. Estes tipos de sistemas são uma tendência para 

greens e fairways ondulados ou com movimento (desenho com perfis altos e baixos).  

 

Avaliação de um campo de golfe 

 

Muitas vezes se comete o erro de comparar campos de golfe e dizer que um está bom e 

o outro está ruim. Escuta-se muitas vezes este tipo de comentário dos golfistas. Um campo de 

golfe verde nem sempre indica saúde, pois esta característica pode estar associada ao excesso 

de adubo e água que podem ocasionar doenças fúngicas e, consequentemente, afetar a 

qualidade do campo. Algumas vezes ocorre também um julgamento inadequado do campo, 

sem ter conhecimento das operações de manutenção necessárias ao longo do ano. Podem 

ocorrer críticas pelos greens estarem todos furados e os fairways ralos, sem considerar que era 

o momento de fazer a aeração nos greens e o corte vertical nos fairways. Entretanto, se a 

mesma avaliação ocorrer dois a três meses após no mesmo campo, o resultado pode ser outro 
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e vir acrescido de elogios. Portanto, a avaliação de um campo de golfe não pode ser realizada 

em um ou dois meses de observação, mas sim ao longo de vários anos, pois só assim se pode 

chegar a uma definição mais aprimorada de que o campo é bom ou ruim. 

 

Fatores que influenciam a qualidade de um campo de golfe 

 

Um dos itens que mais influencia a manutenção do campo e, portanto, a qualidade do 

mesmo é o orçamento anual do campo. Sem dúvidas, quanto maior o investimento em grama, 

adubos e defensivos agrícolas, máquinas, funcionários e sua capacitação, entre outros, 

maiores as condições para que o campo tenha uma boa qualidade. Estima-se que 50% do 

orçamento de um campo sejam em salários dos funcionários. 

As condições do campo de golfe estão diretamente relacionadas com a organização 

interna do campo. O maior responsável pela manutenção do campo de golfe é o 

Superintendente, também conhecido como Greenkeeper. Juntamente com seu Assistente de 

Campo e Mecânicos ele organiza e distribui as tarefas entre os outros funcionários. O 

adequado funcionamento e a sintonia da equipe são o que determinam as ótimas condições ou 

péssimas condições de um campo. 

O centro de manutenção é considerado o coração do campo de golfe. Para o bom 

manejo do campo é fundamental que se tenha máquinas apropriadas para cada setor em 

função do tipo de grama, altura e frequência de corte, além de máquinas específicas para 

descompactação, adubação, cortes verticais, entre outras operações. 

 

Rotina de manutenção em campos de golfe 

 

Para a correta manutenção de um campo de golfe não existe um manual a ser seguido. O 

que existe são experiências práticas obtidas em cada campo de golfe ano após ano, que 

ajudam a determinar o momento correto de se fazer as várias operações de manutenção 

rotineiras.  

Há em livros especializados a indicação de se fazer, por exemplo, duas a três aerações 

nos greens por ano. Entretanto, também existem resultados práticos de campos que tem feito 

há 30 anos apenas uma aeração por green por ano e tem obtido assim excelentes resultados. O 

problema que ocorre algumas vezes é que muitas rotinas de manutenção são boas para o 

Engenheiro Agrônomo e contrárias ao golfista, como é o caso da aeração dos greens.   
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As prioridades de manutenção de um campo de golfe podem variar de campo para 

campo, porém o bom estado dos greens é fundamental, pois sem greens adequados não há 

campo de golfe. Alguns priorizam após os greens os fairways e depois os tees. Outros 

priorizam primeiro os greens, depois os entornos dos greens ou áreas de approach, depois os 

fairways e depois os tees. Outros ainda priorizam depois dos greens e fairways o bom estado 

dos bunkers e sua uniformidade. 

A seguir serão descritos alguns pontos básicos que qualquer campo de golfe deve seguir 

para manter um bom padrão de qualidade, baseados em características de campos de golfe 

brasileiros e não de outros países. 

 

Tees

O tamanho das áreas dos tees é fundamental e esta característica está estreitamente 

relacionada com o número de jogadores/ano no campo. A USGA tem estudado de várias 

formas as áreas mínimas de tees, e tem sugerido ter de 100 m² para cada 10.000 jogadores/ano 

para tees de par 4 e 5 e de 150 a 200 m² para tees de par 3. Esta é uma das regras mais básicas 

para calcular áreas de tees. O que pode ocorrer em alguns casos, e tem que ser considerado, é 

ter os 100m² de área no tee, porém a área útil ser de 50m², porque uma árvore ou algum 

obstáculo no buraco faz com que os jogadores usem só metade do tee, por exemplo.  

Outro aspecto que deve ser observado é a quantidade de jogadores que usam o tee de 

trás ou preto ou dourado, quantos usam o tee azul (normal de competições do campo) e 

quantos usam o tee da frente. Alguns estimam que 67% dos jogadores usam o tee azul, 

portanto este tee deve ter cuidados proporcionais a quantidade de uso.  

Deve-se também considerar em tees o tempo de recuperação de divots, pois isto será um 

dos parâmetros para a definição do tamanho. Muitos tees ficam sombreados e acabam 

sofrendo maior desgaste porque a recuperação da grama é mais lenta. Assim, este aspecto 

também deve ser considerado para se optar pela ampliação da área do tee.  

O nivelamento também é um dos fatores fundamentais em tees, pois quanto mais plano 

um tee, melhor. Muitas vezes os tees não são planos devido à rotina de tampar os divots só no 

meio o que faz com que em poucos anos percam seu nivelamento original. 

Os tees devem ser alinhados com a linha de jogo ou a tacada, sejam eles quadrados, 

redondos ou ovais. Outro fator a ser considerado são os taludes de tees que muitas vezes são 

de difícil manutenção por serem muito inclinados. 
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É muito comum encontrar áreas sombreadas em tees, devido ao plantio de árvores para 

proteger a tacada do outro buraco. Além de a sombra ser prejudicial ao tee, as raízes das 

árvores competem por água e nutrientes com a grama já fraca e sombreada do tee. 

Em relação à posição das marcas de saída, a correta rotação das marcas de saída por 

metades ou de frente para trás ou de trás para frente ajuda a conservação e bom estado dos 

tees a longo prazo. 

Fairways

A uniformidade da grama é essencial na boa qualidade dos fairways, porém não basta. 

Deve-se ter também uma excelente drenagem, seja através do uso de um solo mais drenante 

ou através de um sistema de drenagem e coleta de água nos pontos baixos dos fairways. 

O manejo deve ser o mais homogêneo possível, pois em 30 a 60 hectares pode haver 

fairways com solos diferentes, com necessidades diferentes e com insolação diferente, e o 

golfista não pode perceber estas diferenças. 

O uso de máquinas de cinco corpos helicoidais tem ajudado muito a melhorar a 

qualidade de corte de fairways. 

Um correto programa de aeração, correção do solo, corte vertical, adubação, uso de pré-

emergentes e irrigação é um dos pontos fundamentais para manter os fairways em boas 

condições. 

 

Roughs

Correspondem as partes do campo com grama alta ou setores de jogo que em alguns 

campos não se dá atenção ou manutenção e em outros campos sim. Em alguns campos chega-

se a ter um custo de corte de roughs maior que em fairways. 

Não será discutido aqui se um campo deve ter roughs ou não e se os mesmos devem ser 

altos ou baixos. Porém, para ter roughs de grama bermuda ou grama nativa (em Brasil) em 

boas condições, eles devem ter uma boa manutenção, como aeração uma vez por ano, 

correção de solo, adubação, boa qualidade de corte e manejos variáveis de altura de corte em 

função da época do ano e aparição de ervas daninhas, entre outros. Alguns campos realizam o 

corte vertical em roughs para eliminar o excesso de guias e assim fazer com que tenham a 

forma mais uniforme e homogênea possível. 

 

Bunkers

Os bunkers são os setores do campo que tem areia. Alguns bunkers podem ser de 

grama, sendo nestes casos conhecidos como “grass bunkers”. Estes setores do campo 
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necessitam de muita mão-de-obra para que fiquem homogêneos como os golfistas desejam. 

Entretanto, a má construção dos bunkers pode dificultar este trabalho.   

Os bunkers devem ter um excelente sistema de drenagem, já que muitos são poços 

fundos aonde a água não tem como sair. Outro cuidado que se deve ter no momento da 

construção é com a contaminação da areia pelo solo de origem (geralmente terra vermelha ou 

preta). Nos últimos anos têm sido produzidos mantas e produtos que servem para isolar o solo 

original da areia. 

Outro ponto importante é a consistência da areia utilizada nos bunkers. Muitas vezes a 

areia é branca, porém de grão redondo e não firme, fazendo com que a bola fique enterrada 

(efeito ovo frito), o que não é desejável. Partículas de areia angulares e laminares também não 

são desejáveis, pois causam a compactação da areia em superfície. 

As bordas dos bunkers devem estar definidas claramente, para que esteja claro se é 

permitido ou não o apoiar o taco (no bunker não se pode apoiar o taco na areia antes da 

tacada). 

 

Greens

Como já foi citado anteriormente, os greens são a prioridade de um campo de golfe.  

O momento decisivo para obtenção de bons greens é durante a construção. A USGA 

define algumas normas padrão para isto, porém as mesmas devem ser adaptadas de acordo 

com cada condição climática. 

A escolha do top soil (mistura de areia com material orgânico) é fundamental no 

momento da construção do green. 

O tipo de grama e sua pureza também são essenciais no momento da construção dos 

greens. O grande êxito de um green, além do solo, é manter uma grama uniforme e 

homogênea nos 18 greens do campo. Porém, com os híbridos de bermudas há problemas de 

contaminação, mutação e "off type". 

A presença de “grain” ou grama a favor e contra não é bom para os greens e este 

problema muito comum nas Tifdwarfs e nas Ultradwarfs tem que ser considerado. O controle 

pode ser realizado com corte vertical, groomer e escova. 

Entre os anos 1970 e 2000 a altura de corte dos greens foi muito alterada e fez com que 

a pressão dos golfistas por greens mais rápidos aumentasse no decorrer dos anos. O rolamento 

e velocidade dos greens são características muito importantes, sendo que o aparelho que mede 

a velocidade (Stimpmeter) continua sendo usado até hoje. 
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O que se tem procurado e estudado nos dias de hoje são aparelhos que não só meçam a 

velocidade dos greens, mas também a uniformidade. Um deles é o Trueness, testado na 

Inglaterra, que mede o desvio da bola e também como ela pula no trajeto até o buraco. 

O rolo, além de dar ganhos significativos na velocidade dos greens, tem ajudado em 

outros trabalhos. Vários pesquisadores têm concluído que o uso de rolo tem efeito direto no 

controle de Dollar Spot (Sclerotinia homoeocarpa). 

Abaixo se encontra uma tabela de manejos que podem ser realizados ao longo do ano 

para melhorar a velocidade dos greens utilizando-se corte vertical pesado e leve, groomer e 

escova, rolo, regulador de crescimento e slicing (para diminuir a umidade em greens). 
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Tabela 1. Manejos utilizados para aumentar a velocidade (metros) de greens de campo de 

golfe. 

Dias / horários / manejos utilizados 

11/11 

9h

11/11 

15h 

12/11 

10h 

12/11 

15h 

13/11 

7h

13/11 

16h 

14/11 

7h

14/11 

16h 

15/11 

7hGreens

cs1 sem 

nada

cs1 cs1 +

rolo

cs1 cs1 +

rolo

cs1 Rolo cs1 +

rolo
 

1 2,70  2,58 3,10  3,10 2,93 3,45 2,83 sr2 

2  2,41 2,62 2,85  3,02  3,23 3,07 sr2 

3  2,33  2,85  2,97     

4  2,42  3,15     2,91 pr3 

5  2,40  2,90  2,97  2,85 3,21 pr3 

6 2,54 2,46 2,52 2,70   2,63    

7 2,46 2,50 2,56 3,14 2,70 3,35 2,70    

8    2,35 2,83 2,85 3,30    

9    2,85     3,20  

10  2,45 2,60 2,80 2,53 3,03 3,00  2,72 ar4 

11 2,46 2,55 2,65 2,93  3,35 3,00    

12  2,50  2,60 2,65      

13  2,65 2,63  2,92      

14  2,44 2,46    2,75    

15 2,10 2,43 2,59    2,72    

16  2,44 2,56    2,93    

17 2,68 2,63     2,84  3,18 pr3 

18         2,97 pr3 

PG   2,43      2,95 pr3 

Média 2,54 2,47 2,56 2,85 2,63 3,06 2,88 3,03 3,09  
(1) cs: corte simples; (2) sr: sem rolo; (3) pr: pós rolo; (4) ar: antes do rolo. 

Fonte: Daniel Tapia. 
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CAPÍTULO 12 

Diagnóstico de doenças em gramados 
 

 

Edson Luiz Furtado1 e César Júnior Bueno2 
 

(1) Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP, Campus de Botucatu, São Paulo.  
(2) Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios/Centro Experimental Central do Instituto Biológico, 

Campinas, São Paulo.  

 

 

Doença é um processo dinâmico e não temporário resultante da interação entre 

patógeno, planta hospedeira e ambiente, expressa por meio de sintomas e/ou sinais.  

O diagnóstico de doenças em plantas é um processo meticuloso que visa à busca do 

agente causal da doença, ou seja, procura-se identificar se os sintomas ou sinais são causados 

por um patógeno (fungo, bactéria, vírus, nematóide e etc) ou por fatores abióticos (falta ou 

excesso de algum elemento mineral no solo ou na planta, ação excessiva do ambiente – calor, 

frio, vento, etc., fitotoxidez causada por deriva de aplicação de herbicida, etc). A diagnose 

correta do agente causal é imprescindível para a prescrição da recomendação de medidas de 

controle ou de manejo da doença de forma correta e eficiente. 

Quanto ao diagnóstico prático de doenças, há livros, revistas e folhetos que descrevem 

os sintomas ou sinais causados por patógenos ou por fatores abióticos, em muitas plantas 

cultivadas economicamente.   

Os sintomas podem ser diversos, como manchas nas sementes, falha na germinação, 

podridões de raízes, podridão ou cancro na haste, murcha da parte aérea, amarelecimento ou 

manchas nas folhas e etc.  

Os sinais nada mais são do que estruturas do patógeno no local de ocorrência da doença 

ou outras características inerentes à ação do patógeno. Por exemplo: pústulas de ferrugem, 

escleródios (“bolinhas” escuras ou marrons formadas na base do colo de plantas ou dentro da 

haste das mesmas), grande volume de micélio (“parece uma espécie de algodão doce sobre as 
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folhas ou no colo das plantas”), exsudação de resina ou goma das hastes e até cheiro emanado 

do local doente.  

Há sintomas ou sinais que são tão peculiares que a simples consulta aos livros já 

permite o diagnóstico correto da doença. No entanto, há determinados sintomas que podem 

ser causados por mais de um agente causal e, portanto, o livro, revista ou folheto, nesta 

situação, não ajudará no diagnóstico correto da doença. Há ainda doenças não descritas em 

certas plantas. Nestes casos, há a necessidade de se enviar o material para análise para um 

profissional especializado em fitopatologia. 

Como enviar o material doente para análise? A planta deve ser coletada ainda viva, nas 

bordas das “reboleiras” e enviada, preferencialmente, por inteira, ou seja, com a parte aérea e 

o sistema radicular intactos. Em caso de suspeita de ação de fitopatógeno de solo ou 

nematóide, além da planta inteira, uma amostra do solo do local de retirada da planta ou 

próximo à planta, também, deve ser coletada e enviada para análise. Juntamente com o 

material enviado, sugere-se detalhar, em papel, todo o histórico de condução da cultura, desde 

o preparo do solo até o momento da ocorrência da doença (qual a cultivar utilizada, estágio de 

desenvolvimento da cultura, prática cultural realizada – uso de defensivos e de fertilizantes, o 

clima a que foi submetida a planta no período e etc). Este procedimento irá ajudar, 

sobremaneira, no diagnóstico correto da doença. 

Na grande maioria dos livros, folhetos ou revistas onde se descrevem as doenças em 

plantas, não é muito comum encontrar relatos de doenças em gramados. Abaixo segue uma 

descrição sucinta dos sintomas e/ou sinais dos principais agentes causais de doenças em 

gramados. 

Para fins práticos de diagnose de doenças em gramados, recomenda-se, a priori, 

observar manchas peculiares em forma de “reboleiras”, mudanças na coloração, manchas 

foliares e etc. 

Após isso, a retirada de uma planta inteira dessa mancha para uma análise 

pormenorizada é conveniente. Para alguma planta individualmente, caso não seja possível um 

diagnóstico de imediato, recomenda-se colocá-la em uma câmera úmida, por 48 horas, com o 

intuito de fazer aparecer os sintomas e sinais do agente causal. Caso não seja possível 

diagnosticar a doença, recomenda-se o envio do material para análise de um profissional. 
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Principais doenças em gramados 

ALGA – Nostoc spp., Oscillatoria spp., Chlamydomonas spp., Anabaena spp. 

 

Sintomas: Emaranhado filamentoso do agente causal sobre o gramado, provocando 

abafamento, competição por nutrientes e, conseqüentemente, prejuízo do desenvolvimento 

normal do gramado, que neste caso fica com um aspecto escuro e ralo (Figura 1). 

 
Figura 01. Alga em gramado. 

Fonte: http://www.greencast.com.au/disease-notes

 

Condições ideais para o desenvolvimento da doença: Período prolongado de 

precipitação, tanto em áreas com grande incidência de luz solar como em locais sombreados. 

Vale ressaltar que gramado com poda drástica fica vulnerável a ação das algas. 

 

 

ANTRACNOSE – Colletotrichum graminicola

 

Sintomas: O patógeno pode causar queima foliar, podridão da coroa, da base da haste e 

das raízes.  O sintoma nas folhas faz com que o gramado apresente manchas irregulares de cor 

amarela ou bronze (Figura 2). Especificamente nas folhas mais velhas, o patógeno provoca 

lesões de cor amarela ou vermelha. Nas folhas mais jovens pode haver queima foliar. Em 

condições de temperatura e umidade altas, pode-se visualizar frutificação do patógeno 

(acérvulos) sobre as lesões em folhas e haste (figura 3). 
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Figura 02. Manchas irregulares de antracnose em gramado. 

Fonte: http://www.greencast.com.au/disease-notes 

 

 
Figura 03. Acérvulos do patógeno nos órgãos lesionados. 

Fonte: http://cropsoil.psu.edu/Extension/Turf/TurfDis2.html 

 

A podridão basal dos órgãos das plantas faz com que o gramado apresente manchas 

irregulares e de cor amarelo brilhante. Nos órgãos das plantas especificamente, há lesões de 

cor marrom-escura ou negra (Figura 4). Nestes locais também podem-se visualizar os 

acérvulos do patógeno.  

 

Condições ideais para o desenvolvimento da doença: Muita umidade, temperatura 

acima de 25ºC e transição entre períodos de temperaturas altas e baixas, solo compactado e 

com pouca disponibilidade de nitrogênio.   
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Figura 04. Podridão da base da haste e da coroa causada pelo patógeno. 

Fonte: http://cropsoil.psu.edu/Extension/Turf/TurfDis2.html 

MANCHA FOLIAR DE CURVULARIA – Curvularia spp. 

 

Sintomas: O patógeno causa queima foliar devido ao desenvolvimento de lesões 

irregulares de cor palha no centro e com bordas de cor marrom (Figura 5). Essas lesões 

ocorrem, primeiramente, no ápice e progridem para a região central das folhas. Nestes locais 

pode-se visualizar esporulação enegrecida que nada mais são do que as estruturas do patógeno 

(Figura 6). 

 
Figura 05. Lesão de Curvularia spp. 

Fonte: Edson L. Furtado (Arquivo Pessoal) 
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Figura 06. Estruturas do patógeno nas lesões e seus conídios. 

Fonte: Edson L. Furtado (Arquivo Pessoal) 

 

Em função das lesões nas folhas, observam-se manchas irregulares, de cor palha ou 

cinza no gramado, que fica todo raleado (Figura 7).  

 
Figura 07. Gramado com manchas de Curvularia spp. 

Fonte: http://www.greencast.com.au/disease-notes 

Condições ideais para o aparecimento da doença: Elevada umidade, temperaturas na 

faixa de 25-35ºC, solo compacto e com altos índices de nitrogênio.  
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MÍLDIO – Sclerophthora macrospora

 

Sintomas: Em condições favoráveis observa-se micélio branco sobre a parte de baixo 

das folhas e na parte de cima correspondente aparece uma mancha amarelada.  Com isso, 

observam-se no gramado manchas pequenas com aspecto amarelado (Figuras 8 e 9). As 

plantas afetadas podem apresentar o sistema radicular reduzido.  

 
Figura 08. Gramado com manchas de Sclerophthora macrospora. 

Fonte: http://www.greencast.com.au/disease-notes 

 

 

 

Figura 09. Detalhe das manchas de Sclerophthora macrospora. 

Fonte: http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=IPM1029-23 

Condições ideais para o aparecimento da doença: Solos com acúmulo de umidade e 

com pouca drenagem, áreas com muito sombreamento e ocorrência de temperaturas amenas 

ou baixas. 
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OÍDIO - Erysiphe graminis 

Sintomas: As folhas apresentam abundante formação de micélio branco sobre a 

superfície superior (Figuras 10 e 11).  

 
Figura 10. Oídio em folhas de gramado. 

Fonte: http://www.gardeningnews.ca/turftips.php?category=8

 

 
Figura 11. Estruturas reprodutivas de Erysiphe graminis. 

Fonte: http://www.mycolog.com/4b%20Erysiphe%20graminis%202.jpg

 

Condições ideais para o desenvolvimento da doença: Épocas com temperaturas 

amenas e pouca umidade e em locais com propensão a sombreamento. 

 

 

 

Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

194 
 

MANCHA FOLIAR – Pyricularia grisea

Sintomas: O patógeno pode provocar lesões nas folhas e no caule. Essas manchas 

crescem em tamanho com a evolução da doença. O centro das lesões é de cor cinza e as 

bordas são de cor púrpura ou marrom. Há também o desenvolvimento de um halo clorótico ao 

redor das lesões (Figura 12). Pode-se observar grande quantidade de micélio de cor 

acinzentada sobre as lesões, em condições favoráveis para o desenvolvimento do patógeno 

(Figura 13). 

Figura 12. Manchas de Pyricularia em folhas de gramados. 

Fonte: http://www.greencast.com.au/disease-notes 

Figura 13. Conídios de Pyricularia grisea. 

Fonte: http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=IPM1029-11

Condições ideais para o aparecimento da doença: Épocas de temperaturas altas (25-

30ºC) e grande umidade, solo compacto e com excesso de nitrogênio.  

Livro Sigra.indd   99 8/10/2010   11:12:36



Tópicos Atuais em Gramados II, Ed. FEPAF, Botucatu – 2010 

 

195 
 

HELMINTOSPORIOSE – Bipolaris spp., Dreschlera spp.

 

Sintomas: Dependendo do patógeno e das condições climáticas, temperatura amena e 

alta umidade, podem ocorrer manchas nas folhas, podridão da coroa, rizoma, estolões e raízes. 

Havendo esta configuração haverá maior número de lesões em folhas. Já com temperatura e 

umidade altas podem-se observar podridões. Isto ocorre devido ao estresse a que as plantas 

são submetidas. 

 

Bipolaris spp. – Manchas foliares circulares a alongadas, com centro amarronzado e 

bordas marrom-escuras ou púrpura. Caules, coroas e raízes apresentam podridões de cor 

marrom escura (Figura 14).  

 
Figura 14. Lesões do fungo Bipolaris spp. em folhas de gramado. 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Bipolaris_oryzae.jpg

 

Dreschlera spp. – As lesões são encharcadas no início e depois tornam-se marrom-

escuras. Há um halo amarelado ao redor das lesões. Com a evolução da doença, o centro da 

lesão tende a clarear ou ficar de cor palha. Nesse momento, a planta inteira pode apresentar 

um aspecto amarelado. Em condições favoráveis há grande esporulação do patógeno nas 

lesões (Figuras 15 e 16).  Em função das lesões nas folhas, o gramado apresenta grandes 

manchas avermelhadas (Figura 17). 
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Figura 15. Lesões do fungo Dreschlera spp. em folhas de gramado. 

Fonte: http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=IPM1029-11 

 

 

 

 

 

Figura 16. Estruturas reprodutivas de Dreschlera spp. 

Fonte: http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=IPM1029-11 

 

 
Figura 17. Gramado com manchas de Dreschlera spp. 

Fonte: http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/prm2462 
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Condições ideais para o desenvolvimento da doença: Excesso de adubação 

nitrogenada, grande pisoteio sobre o gramado e temperatura e umidade altas.  

FERRUGEM – Puccinia (P. graminis, P. striiformis, P. coronata e P. zoysiae) e 

Uromyces dactylidis 

 

Sintomas: O patógeno causa manchas ovais e depois alongandas de cor amarela, 

alaranjada ou marrom avermelhada ao longo da superfície foliar das plantas (Figuras 18 e 19). 

As lesões desenvolvem-se do ápice foliar para a base. Com o avanço da doença, as folhas 

morrem e o gramado apresenta-se ralo.  

 
Figura 18. Ferrugem em folhas de gramados. 

Fonte: http://www.greencast.com.au/disease-notes 

 

 
Figura 19. Uredosporos e Teliosporos de Puccinia graminis. 

Fonte: http://www.bspp.org.uk/publications/molecular-plant-pathology/pathprofiles/pathprofile44.htm
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Condições ideais para o desenvolvimento da doença: Alta umidade e locais 

sombreados, filme d’água sobre a superfície foliar, temperatura (18-30ºC) e solos com baixos 

níveis de nitrogênio.  

 

 

PODRIDÃO DE RAIZ – Pythium spp.

 

Sintomas: Aparecimento de grandes manchas irregulares e amareladas sobre o 

gramado. Com o desenvolvimento da doença (aumento da temperatura e da umidade), as 

folhas do gramado murcham, tornam-se amarronzadas e morrem (Figuras 20 e 21). Esses 

sintomas são reflexos da ação do patógeno nas raízes e na coroa das plantas. As raízes 

apresentam lesões encharcadas, depois tornam-se de cor amarronzada e apresentam-se com 

número reduzido.  

 
Figura 20. Manchas de Pythium spp. em gramado. 

Fonte: http://www.greencast.com.au/disease-notes 

 
Figura 21. Esporângio de Pythium spp. 

Fonte: http://www.plantmanagementnetwork.org/elements/view.aspx?ID=1821
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Condições ideais para o desenvolvimento da doença: Temperatura e umidade altas, 

solos compactados e sombreados. A alta umidade do solo ou muita irrigação, realmente, 

propiciam a podridão de raízes por Pythium spp. 

 

 

RHIZOCTONIOSE – Rhizoctonia solani

Sintomas: Com a presença do patógeno há formação de manchas marrons e circulares 

sobre o gramado (Figura 22). Há presença de micélio do patógeno nas bordas das lesões, 

indicando desenvolvimento do fungo (Figura 23). As folhas afetadas são encharcadas no 

início; mais tardem ficam com aspecto amarronzado e morrem. 

 
Figura 22. Manchas de Rhizoctonia solani em gramados. 

Fonte: http://www.greencast.com.au/disease-notes 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Micélio de Rhizoctonia solani. 

Fonte: http://soilplantlab.missouri.edu/plant/diseases/rhizoctonia.aspx

Condições ideais para o desenvolvimento da doença: Temperatura e umidade altas. 
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DECLÍNIO - Gaeumannomyces graminis var. avenae

 

Sintomas: Com a presença do patógeno nas plantas há formação de manchas brilhantes 

e amarronzadas sobre o gramado (Figura 24). Gramas estressadas apresentam manchas 

bronzeadas a marrom-avermelhadas. Durante o inverno, as manchas podem também 

apresentar-se de cor acinzentada. Os estolões, rizomas e raízes apresentam lesões de 

coloração marrom-escuras e escuras antes de morrerem. Nestes locais podem-se visualizar 

estruturas aderidas do patógeno - hifopódio (Figura 25). 

  

 
Figura 24. Detalhe de manchas de Gaeumannomyces graminis em gramado e em plantas 

individualmente. 

Fonte: Edson L. Furtado (Arquivo Pessoal) 
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Figura 25. Estruturas de aderência de Gaeumannomyces graminis. 

Fonte:http://www.apsnet.org/education/illustratedglossary/PhotosE-H/hyphopodium.htm 

Condições ideais para o desenvolvimento da doença: A doença é severa em épocas 

frias e úmidas e com solo com pouca drenagem. Solos com pH alto, pobres em matéria 

orgânica e com elementos minerais desbalanceados favorecem a doença. 

 

 

SCLEROTIUM – Sclerotium rolfsii 

Sintomas: Com a presença do patógeno, observam-se manchas no gramado de cor 

amarelada ou marrom avermelhada. Analisando-se uma planta individualmente, observa-se 

abundante formação de um micélio branco nas plantas e, também, nesse micélio visualizam-

se muitos escleródios redondos e de cor marrom (Figura 26).  

 
Figura 26. O fungo Sclerotium rolfsii em gramado e detalhe dos escleródios. 

Fonte: http://www.ipm.ucdavis.edu/TOOLS/TURF/PESTS/dissoubli.html
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Condições ideais para o desenvolvimento da doença: Verão com temperatura e 

umidade altas. 

 

 

SCLEROTINIA – Sclerotinia homoeocarpa 

 

Sintomas: O gramado apresenta inúmeras manchas circulares de aspecto bronzeado 

(Figura 27). Analisando-se as plantas especificamente, observam-se lesões encharcadas nas 

plantas. Com o avanço da doença, essas lesões tornam-se bronzeadas e com margens marrom 

avermelhadas.  

 
Figura 27. Manchas de Sclerotinia homoeocarpa em gramado. 

Fonte: http://www.greencast.com.au/disease-notes 

 

Condições ideais para o desenvolvimento da doença: Temperaturas baixas, alta 

umidade no ar, baixos níveis de nitrogênio no solo e os mesmos com estresse hídrico. 

 

 

MANCHA DE FUSARIUM – Fusarium nivale

 

Sintomas: Folhas com manchas de aspecto encharcado no início; depois tornam-se 

marrom-avermelhadas e, finalmente, esbranquiçadas. Nas primeiras horas da manhã, observa-

se uma grande massa de micélio branco ou rosa do patógeno sobre as folhas lesionadas 

(Figuras 28 e 29). Em função das lesões, o gramado apresenta manchas circulares de cor 

marrom- alaranjada no início e depois tornam-se marrom-escuras e, finalmente, acinzentadas 

no centro (Figura 30). 
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Figura 28. O fungo Fusarium nos locais de lesão em folhas de gramado. 

Fonte: http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/F/D-TG-FNIV-FU.002.html 

 
Figura 29. Conídios de Fusarium spp. 

Fonte: Edson L. Furtado (Arquivo Pessoal) 

 

 
Figura 30. Manchas de Fusarium em gramado. 

Fonte: http://www.greencast.com.au/disease-notes
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Condições ideais para o desenvolvimento da doença: Temperaturas baixas, solos 

úmidos e com alta concentração de nitrogênio e com baixos teores de fósforo e potássio. 

Também solos com pH neutro a alcalinos.  

 

Nos países com clima tropical, como o Brasil, os fitopatógenos Rhizoctonia solani, 

Sclerotium rolfsii e Sclerotinia spp. causam, preferencialmente, lesões no caule próximo a 

superfície do solo. Essas lesões no caule induzem sintomas reflexos na parte das plantas como 

amarelecimento, murcha e seca. Além dos sintomas, o fungo S. rolfsii apresenta sinais como 

micélio branco e escleródios redondos, pequenos e de cor marrom na parte basal do caule. O 

fungo Sclerotinia spp., além dos sintomas, o mesmo também apresenta sinais como micélio 

branco, cotonoso e com escleródios grandes, irregulares e de cor negra.  

Principais fitonematóides em gramados 

 

NEMATÓIDE DE GALHA – Meloidogyne spp. 

 

Sintomas: Desenvolvimento deficiente das plantas. O sistema radicular apresenta 

micro-galhas ou inexistência das mesmas.  

 

 

NEMATÓIDE DE LESÃO – Pratylenchus spp. 

 

Sintomas: Desenvolvimento deficiente das plantas e raízes com grandes lesões 

necróticas. Com o avanço da doença (aumento da população do nematóide), o sistema 

radicular apresenta-se quase destituído de raízes. 

 

Há relatos de outros fitonematóides em gramados, tais como Belonolaimus

longicaudatus, B. gracilis, Criconemella, Mesocriconemella spp., Hoplolaimus spp., 

Paratrichodorus e Trichodorus spp., Helicotylenchus spp., Dolichodorus heterocephalus , 

Tylenchorhynchus e  Xiphinema spp.  
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