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ApresenTAção

Em 2003, incentivado por profissionais do setor, professores e alunos da 
Faculdade de Ciências Agronômicas – UNESP, organizou-se o I SIGRA – Sim-
pósio Sobre Gramados. Nove anos se passaram e chega-se a 6ª edição.

A continuidade deste evento pode ser atribuída ao crescimento da ca-
deia produtiva de grama e a necessidade de informações técnicas e cientí-
ficas ligadas aos seus diversos segmentos.

Nesta edição, o SIGRA edita o livro Tópicos Atuais em Gramados III, que 
traz a memória das palestras apresentadas, como forma de deixar registra-
das as informações que são grande relevância. 

Alguns capítulos envolvem o conhecimento gerado no Brasil por pesqui-
sadores e profissionais que atuam no setor e, em função da pouca literatura 
nacional existente, os autores descrevem no texto, muito dos conhecimen-
tos pessoais adquiridos ao longo do tempo de trabalho e/ou em pesquisas, 
o que enriqueceu o conteúdo do livro.

Entre os tópicos apresentados, estão descritas as ações do Projeto Gra-
ma Legal no combate ao uso de grama sem origem e procedência no Brasil, 
mais do que isso, demonstram a maturidade e a seriedade que este grupo 
de produtores tem conduzido este trabalho, que vem produzindo frutos na 
cadeia produtiva de grama no país.

 O conteúdo dos quatro capítulos escritos por pesquisadores e profis-
sionais americanos, além de trazer muita informação aplicável às condições 
brasileiras, enfocam as tendências mundiais na área de gramados. 

Um capitulo específico foi reservado para a discussão da preparação dos 
campos para a Copa do Mundo do Brasil de 2014. Nele será apresentado o 
projeto “Brasil 2014”, abordando as etapas a serem seguidas para a cons-
trução dos campos.

Por esta publicação a UNESP dá sua contribuição e reafirma a preocu-
pação com o ensino, pesquisa e a divulgação da cadeia produtiva de grama 
no Brasil.  
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niTroGen, phosphorus And poTAssium 

ferTilizATion of TurfGrAsses

ELIzABETh GUERTAL

Professor Agronomy & Soils Auburn University

KEVIN FRANK

Associate Professor Crop and 

Soil Science Michigan State University 

nitrogen-introduction

Nitrogen is critical to proper establishment and management of tur-
fgrass. Among all the essential plant nutrients that are applied, nitrogen 
is required in the greatest amount. Nitrogen is a component of amino ac-
ids, nucleotides, nucleic acids, hormones, and chlorophyll (MARSCHNER, 
1995). Nitrogen fertilization is required to maintain a dense, persistent, and 
aesthetic turfgrass stand capable of withstanding numerous pest and en-
vironmental stresses (CHRISTIANS, 2004). Nitrogen fertilization affects nu-
merous turfgrass responses including: turfgrass color; shoot density; root, 
rhizome, and stolon growth; high and low temperature stress; wear toler-
ance and recuperative ability; thatch accumulation; and carbohydrate re-
serves (CARROW et al., 2001). Since N is the macronutrient most routinely 
applied to turfgrass, there have been environmental concerns over the fate 
of applied N. In most cases, when N is applied judiciously and irrigation and 
or rainfall amounts are not excessive, N losses are minimal. Nitrogen is by 
far the most researched nutrient applied to turfgrass and this paper will 
summarize significant research findings for N and turfgrass management 
in the past 20 years. Later sections in this paper will discuss the other two 
major nutrients, P and K.

Turfgrasses and nitrogen 

Turfgrass species

Prior research determined optimal fertility requirements for commonly 
used turfgrass species (BEARD, 1973; WADDINGTON et al., 1992). Since 
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1992 researchers have evaluated nitrogen responses and refined recom-
mendations for underutilized turfgrass species and cultivars with improved 
turfgrass characteristics. Nitrogen rate recommendations have been based 
on turfgrass performance, and environmental and economic considerations. 
As defined by Carrow et al. (2001) “the fertilizer requirement for a turfgrass 
area is the amount of nutrient elements needed in addition to the amount 
supplied by the soil to provide the desired level of growth, color, or other 
components of turfgrass quality”. The underutilized species or species with 
improved turfgrass characteristics that have been researched include: Poa 
supina Schrad., hybrid Bluegrass (P. arachnifera Torr. X P. pratensis L.), Vel-
vet Bentgrass (Agrostis canina L.), Buffalograss (Buchloe dactyloides Nutt. 
Engelm), Seashore paspalum (Paspalum vaginatum), bermudagrass, zoy-
siagrass (Zoysia japonica Steud.), and Creeping Bentgrass. 

Hybrid Bluegrass cultivars ‘Dura Blue’ and ‘Thermal Blue’ have been se-
lected for heat and drought tolerance. hybrid Bluegrass may be used as 
alternatives to Kentucky Bluegrass and tall fescue in warm, humid climates 
such as the transition zone of the United States. Teuton et al. (2007) found 
that 150 kg N ha-1 yr-1 was required to achieve optimum turfgrass color and 
quality for Dura Blue and Thermal Blue hybrid Bluegrass. Nitrogen rates 
higher than 150 kg ha-1 yr-1 increased turf quality in April but decreased 
quality in October (TEUTON et al., 2009).

Velvet Bentgrass is a very fine textured cool-season grass that was com-
monly used prior to Creeping Bentgrass and produced high quality putting 
green surfaces (MONTEITH; WELTON, 1932). Primarily used cool, moder-
ate climates, velvet Bentgrass cultivars with improved disease resistance, 
drought tolerance, and wear tolerance have increased interest in this spe-
cies. When velvet Bentgrass was mowed at higher mowing heights of 1.9 
and 3.8 cm, N application rate of 49 kg ha-1 yr-1 produced acceptable turf-
grass quality (RINEHART et al., 2005). When maintained as a putting green, 
‘Vesper’ velvet Bentgrass had the best turfgrass quality, spring green-up, 
and greater shoot density than ‘Penncross’ or ‘L-93’ Creeping Bentgrass at 
146 kg N ha-1 yr-1 (KOERITZ; STIER, 2009). 

 Seashore paspalum is a warm-season grass that has excellent salt and 
drought tolerance. As monthly N rates increased from 8.1 to 33.3 kg ha-1 
 Adalayd and Futurf Seashore paspalum quality improved (hENRY 
et al.,1979). Beard et al. (1991) found that Adalayd had little response to N 
rates ranging from 12 to 73 kg ha-1 mo-1. Trenholm et al. (2001) evaluated 
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the effect of 196 or 392 kg N ha-1 during a 4-mo period on two ecotypes of 
Seashore paspalum. The high N rate improved turf quality, color, density, 
and wear tolerance but had no affect on shoot growth. Kopec et al. (2007) 
found that SeaIsle 2000 seashore paspalum shoot counts and root weights 
were not influenced by N rate but leaf tissue N increased in response to 
increasing N rates. For SeaIsle 2000 grown in hot, arid climates managed 
as a putting green, tissue N concentrations of 28.5 to 29.0 g kg-1 are recom-
mended for optimum overall turfgrass performance (KOPEC et al., 2007). 

Buffalograss is a warm-season grass native to the subhumid and semi-
arid regions of the Great Plains (BEARD, 1973). Interest in Buffalograss is 
due to exceptional drought tolerance and characterization as a minimal 
maintenance turfgrass with reduced irrigation, fertilization, and mowing 
requirements. Nitrogen recommendations for Buffalograss range from 0 to 
98 kg ha-1 yr-1 (DeSHAZER et al., 1991; LEUTHOLD et al., 1991). It has been 
reported that excessive or frequent fertilizer applications should be avoid-
ed because they encourage weed interference and have little, if any, posi-
tive effect on Buffalograss quality (DeSHAZER et al., 1991; LEUTHOLD et al., 
1991; HARIVANDI; WU, 1995). Frank et al. (2004) evaluated five different 
N rates for their effect on Buffalograss quality, color, density, and clipping 
yield over a 3-yr research period. The 98 kg N ha-1 yr-1 rate sustained turf-
grass quality, color, and density. The highest N rate, 195 kg ha-1 yr-1, had the 
highest turfgrass quality but also had the highest clipping yield (FRANK et 
al., 2004). Similar to the recommended N rate for Buffalograss, the warm-
season utility turfgrass common carpetgrass (Axonopus affinis Chase) had 
acceptable turfgrass quality at 98 kg N ha-1 yr-1 (BUSH et al., 2000).

N sources

There have been considerable research efforts to compare slow release 
N sources. In the turfgrass fertilizer industry the terms ‘controlled release’ 
and ‘slow release’ are often used interchangeably to indicate a fertilizer 
that releases its nutrients over time. Slow or controlled-release materials 
may be slow release due to their chemical manufacture, such as methylene 
ureas, or they may be controlled release because of a physical coating, such 
as with resin-coated urea products. Natural organic fertilizers, such as those 
made from biosolids or chicken litter are slow release because mineraliza-
tion must proceed for some portion of the N to become plant available. 
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Researchers have evaluated slow release N sources for their effect on 
turfgrass visual color and quality, and shoot growth. Carrow (1997) evalu-
ated slow release N sources for their N release over time by measuring 
growth responses of bermudagrass. Carrow (1997) found a wide range in N-
release patterns within N fertilizer class. Several studies have found no con-
sistent differences among slow release N sources for turfgrass color, quality, 
or growth (WILLIAMS et al., 1997; CISAR et al., 2001 and 2005; GOLDSBY; 
KEELEY, 2009). Williams et al. (1997) found that a single application of a 
slow release N source resulted in similar turfgrass quality and greater clip-
ping yield than a single or monthly application of ammonium sulfate that 
provided an equivalent amount of nitrogen. Cisar et al. (2001) compared 
12 urea-coated N sources, IBDU, and ammonium sulfate on bermudagrass. 
The authors found no consistent differences among slow release N sources. 
A single application of a slow release N source did not consistently provide 
greater N content or uptake than a single or monthly application of am-
monium sulfate to bermudagrass (CISAR et al., 2001). Goldsby and Keeley 
(2009) evaluated polymer-coated ureas, sulfur coated urea, and urea for-
maldehyde applied once a year at 196 kg N ha-1 to urea applied monthly 
from May through August at 49 kg N ha-1. There was no N source effect on 
bermudagrass non-structural carbohydrate levels, quality, or color (GOLDS-
BY; KEELEY, 2009). In a comparison of slow release N sources to soluble 
sources, Cisar et al. (2005) found that slow release N sources generally re-
sulted in greater clipping weights than soluble sources. hollingsworth et 
al. (2005) evaluated urea and methylene urea in combination with vertical 
mowing, core aerification, and topdressing treatments on four ultradwarf 
bermudagrass cultivars. Generally, turf quality and color were improved 
by urea application (HOLLINGSWORTH et al., 2005). Joo et al. (1997) ap-
plied polymer coated urea and urea to Creeping Bentgrass and found the 
highest turfgrass quality for turf receiving the polymer coated urea but the 
difference was not statistically significant. St. Augustinegrass quality and 
yield were significantly affected by slow release N source, rate, and applica-
tion frequency with the most uniform response from a single application of 
polymer coated urea at 98 kg N ha-1 (YOUNG et al., 2009). Compared to the 
slow release synthetic N sources, ureaform, methylene urea, and methylol 
urea, urea applied to Kentucky Bluegrass produced 6 to 18% more clippings 
(MOORE et al., 1996). Urea also produced turfgrass quality ratings equal to 
or higher than other N sources (MOORE et al., 1996).
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Natural organic fertilizers are often used as a source of N and other essen-
tial nutrients. Nitrogen release from natural organic sources is dependent on 
soil moisture, temperature, and microbial activity. Lee and Peacock (2005) 
compared N release rates from natural organic fertilizers in a controlled en-
vironment and in the field. Nature Safe, a rendered animal by-product, had 
the highest N release rates followed by Milorganite, a stabilized sewage 
sludge, and produced similar turfgrass quality to turfgrass treated with inor-
ganic N sources (LEE; PEACOCK, 2005). Elliott and Prevatte (1997) evaluated 
natural organic fertilizers either alone or in combination with synthetic N 
sources on bermudagrass. There were no consistent differences among N 
sources for bermudagrass quality, clipping weight, or root weight (ELLIOTT; 
PREVATTE, 1997). Kentucky Bluegrass turf treated with the natural organic 
fertilizer corn gluten meal had the highest turfgrass quality, and the most 
clippings and rhizomes among five different N sources (AGNEW; CHRIS-
TIANS, 1993). Milorganite produced the highest Kentucky Bluegrass shoot 
density and overall root weight (AGNEW; CHRISTIANS, 1993). Blume et al. 
(2009) evaluated experimental and industry standard natural organic ferti-
lizers for release on Kentucky Bluegrass. The addition of urea to natural or-
ganic fertilizers resulted in an initial rapid turfgrass response in comparison 
to non-amended natural organic fertilizers (BLUME et al., 2009). In a Creep-
ing Bentgrass establishment study, Dorer and Peacock (1997) found that im-
provements in germination, turfgrass quality, and root growth were largely 
due to the application of Sustane, a composted turkey litter fertilizer. 

Late season N application

The effect of late season N application on turfgrass quality, color reten-
tion, and winter survival has been researched for both cool and warm-sea-
son turfgrasses. Research has focused on the effect of N sources (WEHNER; 
HALEY, 1993; MILTNER et al., 2004; JIANG, 2005; BIGELOW et al., 2007; 
WALKER et al., 2007) and application timing on winter color retention and 
quality (DERNOEDEN et al., 1993; SCHMIDT; CHALMERS, 1993; GOATLEY 
et al., 1994, 1998; RICHARDSON, 2002; MILTNER et al., 2004; GROSSI et 
al., 2005; MILTNER et al., 2005; MUNSHAW et al., 2006), spring color and 
quality (WEHNER; HALEY, 1993; GOATLEY et al., 1998; MILTNER et al., 2004; 
BIGELOW et al., 2007; WALKER et al., 2007), root growth (MOORE et al., 
1996), cold tolerance (GOATLEY et al., 1998; RICHARDSON, 2002; WEBSTER; 
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EBDON, 2005; MUNSHAW et al., 2006), and winter wear tolerance (HUME; 
HICKEY, 2003). 

Wehner and Haley (1993) evaluated the effect of urea, SCU, or 
Milorganite applied in the middle of each month from October to January 
to Kentucky Bluegrass in Illinois. Urea applications in either December or 
January provided better turfgrass color and yields than an October or No-
vember urea application. For the November application, urea and SCU pro-
vided better spring color and higher spring clipping yield than Milorganite. 
Urea, SCU, and Milorganite applied later than November provided spring 
turfgrass response equivalent to or better than that provided by a Novem-
ber application (WEHNER; HALEY, 1993). Bigelow et al. (2007) evaluated 
urea, SCU, and polymer coated urea at 0, 49, or 147 kg N ha-1 yr-1 applied as 
a single application in September or at 49 kg N ha-1 mo-1 from September 
through November in central Indiana. Urea applied at 49 kg N ha-1 for three 
consecutive months or a single application of SCU or polymer coated urea 
at 147 kg N ha-1 in September produced the highest Kentucky Bluegrass tur-
fgrass quality (BIGELOW et al., 2007). Walker et al. (2007) evaluated eight 
N programs using different N sources and application timings on tall fescue, 
Kentucky Bluegrass, and perennial Ryegrass in central Indiana. The authors 
recommended that if a single application program is preferred, a single N 
application of urea at 73 kg ha-1 in mid-November was more beneficial than 
a September only application of a 50:50 (w/w) mixture of urea and SCU 
(WALKER et al., 2007). Moore et al. (1996) evaluated a heavy spring, bal-
anced, and late fall N fertilization program on Kentucky Bluegrass in Iowa. 
The late fall program resulted in 9% more root mass than the balanced pro-
gram and 8% more root mass than the heavy spring program at the 0-5 cm 
root depth (MOORE et al., 1996). Miltner et al. (2004) evaluated four N 
sources applied monthly from November through February to perennial 
Ryegrass in a moderate winter climate and to Kentucky Bluegrass in a freez-
ing winter climate in Washington. In a freezing winter climate, late fall N 
applications should be in November using water-soluble or more quickly 
available slow release N fertilizers (MILTNER et al., 2004). In a moderate 
winter climate, slowly available coated urea fertilizers can be used. Grossi 
et al. (2005) found that late fall applications of ammonium sulfate on No-
vember 25, December 9, and December 23 to tall fescue resulted in the 
best winter quality in Italy. Dernoeden et al. (1993) found that high an-
nual N rates of 196 kg ha-1, improved fall and winter quality of tall fescue 
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in Maryland. Jiang (2005) evaluated different N sources and application 
timing in New York. Monthly fertilizer treatments stimulated shoot growth 
only when the temperatures favored growth of cool-season turfgrasses in 
September and October (JIANG, 2005). Fertilizer applications were most 
effective in September (JIANG, 2005). Miltner et al. (2001) found that for a 
perennial Ryegrass fairway in Washington, both fertilized and unfertilized 
turf had higher clipping N concentrations in October and November than 
in other months indicating that turfgrass can take up N during the late fall. 
Lloyd (2009) determined N uptake potential for Kentucky Bluegrass, Creep-
ing Bentgrass, and Poa annua acclimated in a growth chamber to represent 
climate regimes corresponding to Sept. 15, Oct. 15, and Nov. 15 in Madison, 
Wisconsin. Loyd (2009) found that N uptake declined in all turfgrass species 
as temperatures cooled. Ten days after fertilizer treatment, the September 
climate regime had 73% of applied N taken up while the October and No-
vember climate regimes had 57 and 38% of applied N taken up. 

Webster and Ebdon (2005) evaluated the effects of nitrogen and po-
tassium fertilization on perennial Ryegrass cold tolerance. Maximum cold 
tolerance of perennial Ryegrass occurred when low to moderate N rates, 49 
to 147 kg ha-1 yr-1, were applied with medium to high potassium rates, 245 
to 441 kg K ha-1 yr-1 (WEBSTER; EBDON, 2005). Late fall N applications did 
not increase the potential of winter injury of perennial Ryegrass (WEBSTER; 
EBDON, 2005).

Late season N applications to bermudagrass improved fall color and qual-
ity, extended the duration of fall color, and did not negatively affect bermu-
dagrass cold tolerance (SCHMIDT; CHALMERS, 1993; GOATLEY et al., 1994; 
GOATLEY et al., 1998; RICHARDSON, 2002; MUNSHAW et al., 2006). Schmidt 
and Chalmers (1993) found late-season N applications resulted in better 
color and longer color retention without any negative effects on bermud-
agrass dormancy recovery in the spring. Goatley et al. (1994) found similar 
results. Late season N applications improved fall and spring bermudagrass 
color, had little effect on non-structural carbohydrate levels, and did not in-
crease bermudagrass winterkill (GOATLEY et al., 1994 and 1998). Goldsby 
and Keeley (2009) also found that an August N application to bermudagrass 
resulted in higher non-structural carbohydrate levels and improved late-
summer/early fall color. Munshaw et al. (2006) evaluated late-season N, 
iron, and seaweed extract treatments and found that late-season N was the 
only treatment that increased turfgrass color ratings relative to the untreat-
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ed control at the end of each growing season. Nitrogen applications during 
the fall promoted bermudagrass color retention and did not have a negative 
effect on bermudagrass cold tolerance (MUNSHAW et al., 2006). 

Shade and N

Research on the effect of nitrogen on turfgrass performance in shaded 
conditions has often been in combination with other cultural practices such 
as the application of plant growth regulators (GOSS et al., 2002; GARDNER; 
WHERLEY, 2005). Goss et al. (2002) found no significant interactions be-
tween trinexapac-ethyl and nitrogen on Creeping Bentgrass grown under 
reduced light conditions. Gardner and Wherley (2005) evaluated the effect 
of trinexapac-ethyl in combination with nitrogen applications to ‘Quatro’ 
sheep fescue (Festuca ovina L.), ‘Plantation’ tall fescue, and  Rough Blue-
grass (Poa trivialis L.). They found few differences in stand density between 
N application rates of 36 or 108 kg ha-1 yr-1. When grown under full sunlight, 
increasing N rates linearly increased bermudagrass turfgrass quality (BALD-
WIN et al., 2009). However, bermudagrass growing under reduced light con-
ditions had the best quality at 147 kg N ha-1 yr-1 when compared to higher N 
rates (BALDWIN et al., 2009). Steinke and Stier (2003) evaluated the effect 
of liquid and granular urea sources on shaded turfgrass performance. Liquid 
urea improved turfgrass quality of Creeping Bentgrass while Kentucky Blue-
grass responded better to granular urea. The authors attributed the species 
response to liquid or granular N applications to root mass differences. In 
their research, Kentucky Bluegrass had a greater root mass than Creeping 
Bentgrass (STEINKE; STIER, 2003). These findings are supported by Sullivan 
et al. (2000), who characterized root morphology of six Kentucky Bluegrass 
cultivars and evaluated root traits for their relationship with nitrate uptake 
rate. Fibrous roots were > 80% of the total root length and were positively 
correlated with nitrate uptake rate (SULLIVAN et al., 2000). 

N and clipping management

The benefits of returning turfgrass clippings to a turfgrass stand include 
leaving a source of organic N in place. Several researchers have evaluated 
the effect of clipping return or removal on N fertilization programs and tur-
fgrass quality (STARR; DeROO, 1981; KIM; SHEARMAN, 1997;  HECKMAN 
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et al., 2000; KOPP; GUILLARD, 2002; BADRA et al., 2005). Starr and DeRoo 
(1981) evaluated the effect of returning or removing clippings on a Ken-
tucky Bluegrass and red fescue mixture. Clippings that were returned for 
three years consecutively increased total dry matter and total N of the 
turfgrass compared to turfgrass where clippings were removed (STARR; 
DeROO, 1981). After three years of returning clippings, 20% of the total N in 
clippings was from N in clippings returned the first two years while 9% was 
from N returned in clippings in the third year. heckman et al. (2000) and 
Kopp and Guillard (2002) found that returning clippings to Kentucky Blue-
grass improved turfgrass color compared with removing clippings. Reducing 
N rates by 50% did not decrease turfgrass color or quality when clippings 
were returned (HECKMAN et al., 2000; KOPP; GUILLARD, 2002). Returning 
clippings increased clipping yields from 30 to 72%, total N uptake from 48 
to 60%, N recovery by 62%, and N use efficiency from 52 to 71% (KOPP; 
GUILLARD, 2002). Kim and Shearman (1997) also found that returning clip-
pings increased leaf tissue N between 5 and 8%. When clippings are re-
moved from a Kentucky Bluegrass turf, N applications had the largest effect 
on clipping yield, root biomass, shoot density, and color when compared to 
P and K applications (BADRA et al., 2005). When clippings were returned 
to a Creeping Bentgrass fairway, the fertilization program may be reduced 
by 20-30% without negatively affecting turfgrass quality (KIM; SHEARMAN, 
1997). Liu and Hull (2006) evaluated N recovery in clippings from cultivars 
of Kentucky Bluegrass, tall fescue, and perennial Ryegrass and found total N 
recovery in clippings generally exceeded N supplied as fertilizer (LIU; HULL, 
2006). The result emphasized the importance of clipping management in 
returning N to the turfgrass soil system. 

N and establishment

Several researchers have investigated N rate effects on establishment 
of hybrid bermudagrass cultivars. Trenholm et al. (1997) measured ‘Flo-
raDwarf’ and ‘Tifdwarf’ bermudagrass establishment rate responses to N 
and potassium rates under long day (>13 h) and short day (<13 h) condi-
tions. Maximum ground cover for ‘FloraDwarf’ and ‘Tifdwarf’ were achieved 
with 91 and 78 kg N ha-1 month-1, respectively. Rodriguez et al. (2001) found 
that ‘FloraDwarf’, ‘TifEagle’, ‘Tifdwarf’, and ‘Tifway’ establishment was best 
when N was applied at 49 kg ha-1 wk-1 for seven weeks and phosphorus was 
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applied at a ratio of 1N-0.4P on both USGA putting greens [85 sand : 15 peat 
(v/v)] and a native soil. In contrast, Guertal and Evans (2006) found that the 
highest N rate of 48 kg ha-1 wk-1 was unnecessary for ‘TifEagle’ bermudagrass 
establishment on a loamy sand native soil putting green. In one of three 
years, percentage groundcover actually decreased as N rate increased from 
3 to 48 kg ha-1 wk-1. ‘TifEagle’ ground cover was greatest at N rates from 34 
to 43 kg ha-1 wk-1 and stolon, rhizome, and root dry weights were highest 
at ~ 36 kg ha-1 wk-1 (GUERTAL; EVANS, 2006). For ‘TifEagle’ establishment, 
total nonstructural carbohydrates (TNC) were significantly affected by N rate 
but the results were inconsistent. higher N rates resulted in lower TNC in 
some years while in other years higher N rates resulted in higher TNC values 
(GUERTAL; EVANS, 2006). For ‘Tifway’ and ‘TifSport’ bermudagrass estab-
lishment, shoot density increased as N rate increased with the highest shoot 
density at N rates between 62 and 76 kg ha-1 wk-1 (GUERTAL; HICKS, 2009). 
Nitrogen rate did not affect percentage groundcover. Dry weight of stolons 
and rhizomes decreased as N rate increased (GUERTAL; HICKS, 2009). 

Other researchers have also found that the optimum N rate for estab-
lishment is not the highest rate (RICHARDSON; BOYD, 2001; FRANK et al., 
2002; HICKEY; HUME, 2003). Richardson and Boyd (2001) found that N ap-
plications had little or no effect on zoysiagrass establishment from sprigs. 
Whereas Richardson and Boyd (2001) applied N monthly at rates from 0 to 
50 kg ha-1, Stiglbauer et al. (2009) applied N at 17 or 34 kg ha-1 wk-1 from 3 
to 10 weeks after sprigging to ‘Diamond’ zoysiagrass. Nitrogen applied at 
the high N rate in combination with high sprigging rates produced 100% 
turf cover by 11 weeks after seeding (STIGLBAUER et al., 2009). Frank et al. 
(2002) found that seeded Buffalograss establishment was enhanced by N 
rates up to 147 kg ha-1 yr-1. The highest N rate of 294 kg ha-1 did not improve 
establishment (FRANK et al., 2002). Hickey and Hume (2003) found that 
higher N rates improved turfgrass establishment but there were differences 
among turfgrass species. Browntop Bentgrass ‘Grasslands Egmont’ showed 
little or no response to N applications during establishment whereas peren-
nial Ryegrass had the greatest response (HICKEY; HUME, 2003). 

potassium – introduction

Potassium is an essential element for plant growth, and is required by 
plants in relatively large amounts (McCARTY, 2005). It is taken up from the 
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soil solution by plant roots in the form of the potassium ion. The element 
is mobile in the plant, with symptoms of deficiency appearing first in the 
lower leaves (TISDALE et al., 1991). Potassium is directly involved in enzyme 
activation, maintenance of water status, energy relations, translocation of 
assimilates, and protein synthesis. In water relations, potassium regulates 
cellular turgor pressure to avoid wilt, in turn controlling the regulation of 
stomatal opening and so greatly enhancing drought tolerance. Accumula-
tion of inorganic solutes such as potassium increases osmotic adjustment, 
which is responsible for the regulation of guard-cell turgor and stomatal 
aperture. Accounting for 59–65% of the total ion concentration, potassium 
is the most prevalent ion solute in cell sap (JIANG; HUANG, 2001).

Because potassium is considered the plant nutrient needed in the sec-
ond-greatest quantity by turfgrasses, research on the element in turfgrass 
systems has often examined its perceived role in the mitigation of turf 
stress. Early research demonstrated that plants exhibit “luxury consump-
tion” of potassium, that is, they take up more of the element than is needed 
for growth or reproductive needs (BARTHOLOMEW; JANSSEN, 1929). Inter-
actions of potassium with nitrogen or other cations in turfgrass systems 
have also been studied. Unlike phosphorus and nitrogen, the environmen-
tal impacts of potassium fertilization are less frequently studied because 
the nutrient is viewed as a benign factor in the environmental quality of 
landscapes that surround turfed areas.

Turfgrass and potassium

Drought

Drought stress is commonly observed in many turfgrasses, and potas-
sium is commonly associated with its alleviation. When potassium fertilizer 
was applied as potassium chloride at rates of up to 348 kg ha−1 yr−1 of potas-
sium, Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L.) had lower water use at the high 
rate of potassium fertilization when compared with the no-potassium con-
trol (SCHMIDT; BREUNINGER, 1981). The Kentucky Bluegrass also recovered 
more quickly from drought when potassium fertilizer was present, and the 
recovery was unaffected by nitrogen and phosphorus fertility levels.

Increases in potassium fertility (via more frequent application) enhanced 
the leaf turgor of Kentucky Bluegrass, a result of becauseincreased solutes 
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in leaf tissue. However, concurrent increases in nitrogen promoted excessive 
top growth of Kentucky Bluegrass, which reduced the tissue-solute concen-
trations in the leaf and thus the leaf osmotic potential (CARROLL; PETROVIC, 
1991a). Others have observed similar nutrient interactions, where potassium 
or phosphorus applied alone had no effect on evapotranspiration regardless 
of the rate applied (0, 87, 174, 261, and 348 kg ha−1 yr−1 potassium; EBDON 
et al., 1999). However, when routine rates of nitrogen and phosphorus (147 
kg ha−1 yr−1 nitrogen and 21.5 kg ha−1 yr−1 phosphorus) were applied along 
with the potassium, water use was minimized at high rates of potassium fer-
tilization. When higher amounts of nitrogen and phosphorus were applied 
(294 kg ha−1 yr−1 nitrogen and 43 kg ha−1 yr−1 phosphorus), water use rose as 
the potassium rates rose (EBDON et al., 1999). When the growth regulator 
trinexapac-ethyl was applied to Creeping Bentgrass (Agrostis stolonifera L.) 
under drought stress, greater accumulation of potassium and calcium was 
found in the tissue of Bentgrass treated with trinexapac-ethyl than those 
that did not receive the growth regulator (BIAN et al., 2009).

Heat

Common bermudagrass [Cynodon dactylon (L.) Pers.] and Kentucky Blue-
grass were exposed to two different temperature regimes: optimal (day/
night temperature of 24/20C for Kentucky Bluegrass and 34/30C for bermu-
dagrass) or heat stress, which was 10 oC above optimal temperature for each 
species (SHEN et al., 2009). Heat stress damaged the cellular membranes in 
both species, and whereas potassium concentrations were reduced in the 
Kentucky Bluegrass, they were unaffected in the common bermudagrass. 
The authors hypothesized that the differences in leaf damage and leaf po-
tassium concentration was partly due to differences in heat tolerance be-
tween the two species. A study combining drought and heat stress initiated 
the drought stress before the application of the heat stress (JIANG; HUANG, 
2001). Potassium concentrationin the cell sap rose during heat stress, with 
the increase being greater in drought-preconditioned Kentucky Bluegrass 
than in Kentucky Bluegrass that was not preexposed to drought.

Salinity

Studies on a turfgrass for salt-affected regions, seashore paspalum (Pas-
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palum vaginatum Swartz), are a more recent addition to the turfgrass litera-
ture. Under increasing salinity, nine ecotypes of seashore paspalum, which 
varied substantially in salinity tolerance, exhibited reduced uptake of potas-
sium, calcium, and magnesium, with the last being most affected. Shoot 
and root growth were positively correlated with potassium tissue content, 
and potassium was the primary ion for solute potential adjustment. The 
ratio of sodium to potassium in plant tissue was not useful as a predictor in 
screening for salt tolerance (LEE et al., 2007). In contrast, the leaf potassium 
in Seashore paspalum increased as the salinity increased, but in all other 
warm-season species evaluated (‘Diamond’ zoysiagrass [Zoysia matrella (L.) 
Merr.]; ‘Z080’ zoysiagrass (Z. japonica Steud.), and ‘C291’ bermudagrass), 
the tissue potassium decreased (CHEN et al., 2009).

When the combined effects of mowing height and salinity were evalu-
ated in Creeping Bentgrass, the potassium level in the shoot dropped as the 
salinity rose, and this effect was most severe at the lowest cutting height of 
6.4 mm (QIAN; FU, 2005). The reduced uptake of potassium with increasing 
soil salinity is a common finding, and the addition of humic acid to Creeping 
Bentgrass did not alleviate the effect (LIU; COOPER, 2002).–

Cold tolerance and winterkill

Several studies have been conducted that evaluate the relationship 
between potassium fertilization and the survival of forage grasses in cold 
(ADAMS; TWERSKY, 1960; GILBERT; DAVIS, 1971; KEISLING et al., 1979; BE-
LESKY; WILKINSON, 1983). The root and rhizome weights, but not the yield, 
of ‘Tifton 44’ coastal bermudagrass significantly rose, and survival to winter 
exposure was observed when potassium (as potassium chloride) was ap-
plied at a maximum rate of 140 kg ha−1 yr−1 potassium (BELESKY; WILKIN-
SON, 1983). Winter survival of ‘Coastal’ bermudagrass was favored by a 
high ratio of applied nitrogen to potassium (448 kg ha−1 yr−1 of nitrogen and 
224 kg ha−1 yr−1 of potassium) (ADAMS; TWERSKY, 1960).

A body of work (both forage grass and turfgrass) from the 1970s found 
that as the potassium rate or the ratio of nitrogen to potassium increased, or 
the ratio of phosphorus to potassium decreased, the winter survival of turf-
grasses improved (REEVES et al., 1970; GILBERT; DAVIS, 1971; JUSKA; MUR-
RAY, 1974). In ‘Tifgreen’ hybrid bermudagrass, a high ratio of phosphorus to 
potassium intensified winterkill, whereas bermudagrass grown in soils with 
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low ratios showed little winter damage (REEVES et al., 1970). Other work in 
this period indicated that a fertilizer ratio of 4:1:5 nitrogen/phosphorus/po-
tassium improved the winter hardiness of Tifgreen (DAVIS; GILBERT, 1970).

Winterkill is often the result of damage caused by desiccation. Thus, 
potassium concentrations in the plant aid in maintaining its water status 
and may be responsible for improvements in winter hardiness. However, 
research that supports this hypothesis is not abundant, and more recent 
studies that examine the relationships between potassium and cold hardi-
ness have produced divergent findings. In greenhouse research, the quality 
of bermudagrass and the content of total nonstructural carbohydrate (TNC) 
varied with potassium, day length, and cultivar (‘FloraDwarf’ or ‘Tifdwarf’), 
with potassium reducing the TNC under short-day conditions (Tifdwarf only) 
(TRENHOLM et al., 1998). In two studies (MILLER; DICKENS, 1996a, 1996b), 
potassium (as potassium chloride and potassium sulfate) was applied to Tif-
way and Tifdwarf at rates of 0, 12, 24, 49, 98, and 195 kg ha−1 of potassium 
per growing month on a native loamy sand and at 0, 24, 49, 98, 195, and 
390 kg ha−1 of potassium per growing month on a sand-peat greens mix. 
These rates were applied to simulate those commonly applied by turf man-
agers to achieve enhanced winter cold hardiness. In these studies, however, 
neither cold tolerance, carbohydrate levels, nor turf quality were significantly 
affected by increasing rates of potassium fertilization beyond that needed 
for normal turfgrass growth and development (MILLER; DICKENS, 1996a, 
1996b). Late-season application (October) of potassium at rates of 0, 4.1, or 
8.2 g m−2 never affected the fall color or TNC of hybrid bermudagrass (GOAT-
LEY et al., 1994). Centipedegrass [Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack.], a 
warm-season turfgrass prone to winter damage, had additional potassium 
applied in late August for possible prevention of winterkill. During the 5 yr of 
the test applications in late summer, potassium never improved the turf qual-
ity or shoot density when compared with the standard 100-44-83 kg ha−1 yr−1 
nitrogen-phosphorus-potassium fertility program (JOHNSON et al., 1988).

In contrast with these warm-season turfgrass studies, which showed lit-
tle evidence that additional potassium provided enhanced cold tolerance, 
one research study with the cool-season turfgrass perennial Ryegrass (Lo-
lium perenne L.) did show a benefit. In that work, maximum cold hardiness 
(measured as whole-plant survival and electrolyte leakage) was achieved 
when moderate nitrogen (49–147 kg ha−1 yr−1) was applied with medium to 
high levels of potassium (245–441 kg ha−1 yr−1) (WEBSTER; EBDON, 2005). 
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Other research with perennial Ryegrass found that winter hardiness (ex-
pressed as the percentage of electrolyte leakage) of the turf increased 
as the potassium rate increased, up to 350 kg ha−1 (the tested range was 
0–650 kg K ha−1) (RAZMJOO; KANEKO, 1993b).

Wear tolerance

The ability of potassium to help mitigate stress from wear is a long-held 
belief among managers of athletic fields, many of whom commonly apply 
potassium to the turf to help alleviate stress from foot traffic. In one study 
(CARROLL; PETROVIC, 1991b), Kentucky Bluegrass and Creeping Bentgrass 
were fertilized with potassium (rates from 0 to 192 kg ha−1 yr−1) at high and 
low nitrogen rates (96 and 192 kg ha−1 yr−1) for 4 yr, with turfgrass wear and 
recovery measured in years 3 and 4. Wear tolerance was measured both 
visually and as the fresh weight of tissue. The application of potassium never 
affected wear tolerance or recovery from wear injury. Similar results were 
observed with seashore paspalum, for which applications of potassium at 92 
or 392 kg ha−1 failed to produce any improvement in wear tolerance when 
measured as turf quality and shoot injury (TRENHOLM et al., 2001).

Two recent studies have evaluated the effects of nitrogen and potas-
sium on the wear tolerance of perennial Ryegrass (HOFFMAN et al., 2010a, 
2010b). Five nitrogen rates (49, 147, 245, 343, and 441 kg ha−1 yr−1) were 
combined with three potassium rates (49, 245, and 441 kg ha−1 yr−1), and 
shoot growth, tissue moisture, wear injury, tissue potassium and soil potas-
sium were all measured. Nitrogen most affected the shoot quality and wear 
(up to 95% of treatment variation), and as the nitrogen rate rose above 245 
kg ha−1 yr−1, wear injury increased. Tissue potassium and soil-available po-
tassium were not correlated with wear tolerance (HOFFMAN et al., 2010b). 
When wear was simulated with a differential slip wear machine, application 
of potassium did improve turf recovery at 2 wk after treatment. However, 
when wear was simulated with a grooming brush, the wear tolerance de-
creased as the potassium rate increased (HOFFMAN et al., 2010a).

Uptake of K by turfgrasses

The uptake of potassium by plants has been studied for more than 80 yr 
(BARTHOLOMEW; JANSSEN, 1929). In their 1929 study, Bartholomew and 
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Janssen grew a variety of agronomic crops in soils amended with potassium 
(at rates from 168 to 504 kg ha−1). Plant tissue was collected and analyzed for 
potassium content. From these season-long studies the authors concluded 
that (i) plants absorb considerably more potassium than needed early in the 
growing season, (ii) potassium can be translocated, and (iii) plants translo-
cate the extra potassium to growing plant parts as they mature.

The uptake of potassium by turfgrasses has been studied extensively. 
Often the concentration of tissue potassium rises as potassium fertiliza-
tion rate increases, but increases in tissue potassium are not always lin-
early correlated with enhanced clipping yield, shoot growth, or extractable 
soil potassium fractions (EBDON et al., 1999; SARTAIN, 2002; FITZPATRICK; 
GUILLARD, 2004; WEBSTER; EBDON, 2005). When Kentucky Bluegrass was 
fertilized with potassium at rates from 0 to 243 kg ha−1 yr−1, the potassium 
content of clippings was maximized (23– 38 mg kg−1) at potassium fertiliza-
tion rates of 81–162 kg ha−1 yr−1. The fertilization rate never affected the 
clipping yield or turf quality, even when the soil-test potassium was low 
(FITZPATRICK, GUILLARD, 2004). Applied alone, increasing rates of potassi-
um had no effect on the shoot growth of Kentucky Bluegrass (EBDON et al., 
1999). In other work, the tissue potassium in perennial Ryegrass ranged 
from 29 to 36 g kg−1 dry matter, rising linearly as the potassium fertiliza-
tion rate increased from 49 to 441 kg ha−1 yr−1. The elevated level of tissue 
potassium was not correlated with either shoot growth or soil-extractable 
(Morgan extract) potassium (WEBSTER; EBDON, 2005). The highest potas-
sium rates applied to Tifdwarf growing in two different soils resulted in the 
highest tissue potassium, with values of 14 and 16 g kg−1 for Tifdwarf grown 
in a loamy sand or a sand-peat greens mix, respectively (MILLER; DICKENS, 
1996a). A sufficiency range of tissue potassium content was identified in 
Carrow et al. (2001) as 383–767 mmol kg−1 (15 to 30 g kg−1).

When potassium was applied at rates of 0, 1, 2, 3, 5, and 6 g m−2 14 d−1 
to Creeping Bentgrass, the concentration of potassium in the soil solution 
was positively correlated with the rate, as was the concentration in the leaf 
tissue (WOODS et al., 2006). Potassium in the leaf tissue ranged from 255 
mmol kg−1 (with no potassium applied) to 639 mmol kg−1. In spite of the high 
leachability characteristics of the sand greens mix, soil potassium concen-
trations established by the potassium fertilization applications persisted for 
more than 7 mo after potassium application ceased. Potassium application 
had no beneficial effect on turfgrass performance (color, quality, ball roll). 
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Others have shown similar results, where increased rates of potassium ap-
plication (from 0 to 406 kg ha−1 yr−1) had no significant effect on turf qual-
ity, and there was only a weak relationship between tissue potassium and 
potassium fertilization (p = 0.09) (JOHNSON et al., 2003). The potassium 
content in the leaf tissue of Creeping Bentgrass was greater when grown in 
acid sands (pH 5.4) than in calcareous sands (pH 7.3) (SHEARD et al., 1985).

Several studies (DEST; GUILLARD, 2001; JOHNSON et al., 2003; FITZPAT-
RICK; GUILLARD, 2004; WEBSTER; EBDON, 2005; WOODS et al., 2006) 
found no relationship between soil-test potassium and tissue potassium. 
It was hypothesized that, as solution potassium activity decreased, non-
exchangeable potassium was resupplying potassium to exchangeable and 
soluble forms (WOODS et al., 2006). It may be that some turfgrass species 
can utilize nonexchangeable forms of potassium, but additional research 
is needed to explore equilibrium dynamics between the nonexchangeable 
and exchangeable forms of potassium in sand-based root zones (FITzPAT-
RICK; GUILLARD, 2004; WOODS et al., 2006).

phosphorus – introduction

Even though phosphorus is the nutrient needed in the third greatest 
amount for turfgrass growth and production (BEARD, 1973), the amount of 
research that has been done on phosphorus fertilization of turf is rather lim-
ited (HULL, 1997). The reason may be that recommendations for phosphorus 
fertilizer are made as a result of years of soil-test calibrations and are not 
based on crop response curves, as with nitrogen. Soil-testing methods and 
fertilizer recommendations for phosphorus have long been evaluated for 
field and pasture crops (HECKMAN et al., 2006), but because turf growth and 
response tends to be a regional issue and related to specifics such as crop, 
soil type, and soil extractant, there are limited studies as related to extract-
able soil phosphorus, especially in high-sand greens (GUILLARD; DEST, 2003).

Turfgrasses and phosphorus

Application of P for turfgrass establishment

Phosphorus is often applied during turf establishment because the ele-
ment is viewed as important for seedling vigor and growth. When rates 
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of phosphorus from 490 to 3920 g 100 m−2 were applied in three place-
ments (surface, incorporated into upper 10 cm of soil, 75% incorporated 
and 25% on surface), an establishment response was observed only in the 
fall seeding, and not the spring (KING; SKOGLEY, 1969). A seeded Kentucky 
Bluegrass–red fescue (Festuca rubra L.) blend exhibited no consistent es-
tablishment response to phosphorus rate, with turf quality varying with 
planting season and month of rating. Also, no relationship between tissue 
phosphorus and phosphorus fertilization was ever observed, and the aver-
age phosphorus in tissue stayed at 0.52% (KING; SKOGLEY, 1969).

Another paper on turfgrass establishment looked at the use of differ-
ent ratios of nitrogen, phosphorus, and potassium on four different hybrid 
bermudagrass cultivars (RODRIGUEZ et al., 2002). Three cultivars were 
sprigged on United States Golf Association (USGA)–type 85 sand/15 peat 
(v/v) putting greens, and one cultivar was sprigged on a native sandy loam 
soil. For all four cultivars the fertilizer treatment of 1.0:0.4:0.8 nitrogen/
phosphorus/potassium had highest rate of cover, while the 1.0:0.0:0.8 and 
1.0:0.0:1.7 ratios were insufficient for growth. On two of the greens, excess 
phosphorus (beyond the 1.0:0.4 nitrogen/phosphorus ratio) decreased the 
turf cover over time (RODRIGUEZ et al., 2002).

An understudied turfgrass, seeded Buffalograss [Buchloe dactyloides 
(Nutt.) Engelm.], was evaluated in an establishment study that included ni-
trogen rates and timing coupled with phosphorus and potassium at rates of 
0 or 49 kg ha−1 at planting (FRANK et al., 2002). At two of the three test loca-
tions (Oklahoma and Nebraska), the establishment of Buffalograss was im-
proved by phosphorus fertilization. At the Nebraska location, this result was 
attributed to a low initial soil phosphorus level (the initial soil-test phos-
phorus was 20 mg g−1), while at the Oklahoma location (initial soil test 56 mg 
g−1), it was attributed to competition for phosphorus from the aggressive 
weed African bermudagrass (Cynodon transvaalensis Burtt-Davy). The lack 
of response to added phosphorus at the Kansas location was a function of 
the medium soil test at that location, 50 mg g−1 (FRANK et al., 2002). Lack of 
response to added phosphorus when soil-test phosphorus was in the medi-
um to high range had been observed previously (FRY; DERNOEDEN, 1987).

An establishment study in which new Creeping Bentgrass putting greens 
were built in every year of 4 yr included both controlled and accelerated 
(2.6, 3.0, and 3.6 times more nitrogen, phosphorus, and potassium, respec-
tively) treatments (McCLELLAN et al., 2007, 2009). Treatments also includ-
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ed two greens mixes: 85:20 (v/v) sand/peat and 85:15:5 sand/peat/silty 
clay loam soil. Extractable soil phosphorus was affected by the interaction 
of root-zone mix and fertilization scheme, with phosphorus accumulating 
in all treatments, but to the greatest degree in the accelerated establish-
ment in the greens mix with soil. Soil phosphorus was the only nutrient to 
accumulate beyond the initial construction year. However, the accelerated 
treatment did not increase turfgrass establishment, and in fact, disease was 
a (negative) consequence of the treatment (McClELLAN et al., 2007, 2009).

Applications of P to established turf

A somewhat consistent picture emerges when the body of work on 
phosphorus fertilization on established turfgrasses is evaluated. First, incre-
ases in tissue phosphorus have been shown as the phosphorus fertilization 
rate increases. Second, turf growth indexes, such as clipping yield, are less 
likely to show responses to added phosphorus. Third, visual manifestations 
of phosphorus deficiencies are rare, especially in field studies. Such findings 
have led to many studies concluding that phosphorus soil reservoirs are ex-
tensive and supply sufficient phosphorus for turfgrass growth and develop-
ment or that the soil-test calibration on which phosphorus rates are based 
are overestimations of turf need. These generalizations will be discussed in 
detail in the following sections of this chapter.

When evaluating fertilizers, phosphorus was sometimes included as part 
of a nutrient ratio, most often a nitrogen/phosphorus or phosphorus/potas-
sium ratio. Fertilizers that are combinations of nitrogen, phosphorus, and/
or potassium have also been examined. Early work with the cold hardiness 
of Tifgreen hybrid bermudagrass demonstrated that fertilizer ratios of 4:1:5 
(nitrogen/phosphorus/potassium) improved the cold tolerance of Tifgreen 
(DAVIS; GILBERT, 1970). Higher ratios of phosphorus to potassium (phos-
phorus supplied four times at a rate of 0.64 kg 100 m−2 time−1) increased 
the winterkill of Tifgreen (REEVES et al., 1970). There was an interaction 
between tissue phosphorus and nitrogen, with tissue phosphorus increas-
ing when nitrogen was applied late in the season (December), while tissue 
P was unaffected when nitrogen and phosphorus was not added with the 
P (REEVES et al., 1970). This interaction between nitrogen and phosphorus 
has been observed in other stress studies (EBDON et al., 1999), where ap-
plications of phosphorus helped turf recover from summer-drought dor-
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mancy only when higher rates of nitrogen were applied (SChMIDT; BREUN-
INGER, 1981).

An experiment that combined phosphorus (0–1.95 kg 100 m−2 season−1) 
with potassium (0–1.52 kg 100 m−2 season−1) found that phosphorus levels 
in the tissue of Creeping Bentgrass rose as the phosphorus application rate 
increased (WADDINGTON et al., 1978). However, the greatest enhance-
ment in tissue phosphorus was between no phosphorus and the lowest 
phosphorus rate (0.49 kg m−2), with only slight increases in tissue phospho-
rus thereafter. The amount of phosphorus fertilization had no effect on clip-
ping yield, and during the 2-yr period there was no consistent response of 
turf quality to potassium, phosphorus, or their combination. The authors 
concluded that the concentrations of phosphorus and potassium in the 
control plots were too high to produce responses to the added phosphorus 
and potassium (WADDINGTON et al., 1978). Another study that examined 
the combined and separate effects of phosphorus (0, 5, and 11 kg ha−1 mo−1) 
and potassium on Creeping Bentgrass had similar results as the work by 
Waddington et al. in that there was a positive effect of the addition of a first 
increment of phosphorus fertilizer, but no benefit was observed when ad-
ditional phosphorus was added (FRY et al., 1989). In Fry et al.’s 8-yr study, 
the quality of Creeping Bentgrass was significantly affected by phosphorus, 
but not by potassium, fertilizer each year. Raising the phosphorus rate from 
0 to 5 kg ha−1 significantly improved the quality of the turf, but increasing it 
from 5 to 11 kg ha−1 did not produce further improvement (FRY et al., 1989). 
In contrast to those investigations, which started with moderate to high 
levels of soil phosphorus, a study of nitrogen, phosphorus, and potassium 
fertilization was conducted on a calcareous Creeping Bentgrass green that 
had visual phosphorus deficiency at the start of the experiment (JOHNSON 
et al., 2003). When phosphorus was applied at 5.5, 27.5, 55.0, or 110 kg 
ha−1 yr−1, tissue phosphorus was maximized at a phosphorus fertilization 
rate of approximately 80 kg ha−1 yr−1. There was never a significant interac-
tion of phosphorus and potassium for any measured variable. The research 
did not report the phosphorus fertilization rate at which the turf quality 
was maximized. Instead, a soil-test phosphorus level of 3 mg kg−1 soil was 
reported as the level beyond which turf quality did not increase (JOhNSON 
et al., 2003). In agreement with other published work, the authors noted 
that relatively low levels of soil phosphorus were sufficient for Creeping 
Bentgrass (WADDINGTON et al., 1978; CHRISTIANS et al., 1979; JOHNSON 



Tópicos atuais em gramados III

28

et al., 2003). In a sand-culture greenhouse study, combinations of nitrogen 
(6–294 ppm), phosphorus (2–98 ppm), and potassium (4–196 ppm) were 
used to evaluate the growth and nutrient uptake of Kentucky Bluegrass and 
Creeping Bentgrass (CHRISTIANS et al., 1979). Although nitrogen and potas-
sium produced quadratic growth responses in tissue production, neither of 
the turfgrasses responded to phosphorus, and the dry weight of the clip-
pings showed no significant differences with added phosphorus. Phospho-
rus did not limit growth or quality even at the lowest phosphorus level of 
2 ppm (CHRISTIANS et al., 1979). When this same group conducted a field 
study that examined phosphorus fertilization of Kentucky Bluegrass, 5 yr of 
phosphorus fertilization (22, 43, 86, 172, or 258 kg ha−1 yr−1) produced no 
significant effect on turf quality or clipping yield. Tissue phosphorus rose 
with increasing phosphorus application up to the rate of 172 kg ha−1 yr−1 
(NUS et al., 1993). In another glasshouse study in which phosphorus was 
evaluated as the sole nutrient, St. Augustinesgrass was grown in four differ-
ent sand soils with phosphorus added at 0, 0.14, 0.27, 0.54, or 1.09 g m−2 4 
wk−1 (LIU et al., 2008). The lowest level of phosphorus produced turf with 
the same quality as that observed in any other phosphorus treatment, and 
this result occurred in three of the four soils tested. There was no response 
in the growth of St. Augustinegrass when phosphorus was applied beyond 
the 0.14 g m−2 rate (LIU et al., 2008). Others working with St. Augustine-
grass found a similar lack of response to phosphorus fertilization, with the 
establishment, clipping weight, and sod tear resistance unaffected by the 
phosphorus rate (CISAR et al., 1992). There was a nitrogen-phosphorus in-
teraction in 1 yr of the 2 yr study, with increases in visual quality and clip-
ping yield in the absence of nitrogen. The authors suggested that soil-test 
recommendations for phosphorus fertilizer could be reduced without nega-
tive effects on sod production, because responses to phosphorus fertiliza-
tion were only seen when soil-test phosphorus was low (CISAR et al., 1992).

Nitrogen was applied to overseeded (with Ryegrass) hybrid bermudag-
rass at three rates (2.5, 5, and 20 g m−2) alone and in combination with po-
tassium, phosphorus, or magnesium. The phosphorus was applied 5 g m−2 
(SARTAIN; DUDECK, 1982). Tissue phosphorus was reduced as the nitrogen 
applied increased from 0.73 to 0.59% in Ryegrass and from 0.49 to 0.37% 
in bermudagrass. Dry-matter yield of Ryegrass increasedas phosphorus was 
applied, and there was a reduction in yield when phosphorus was not ap-
plied. In comparison, bermudagrass yield showed no response to added 
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phosphorus. Neither the Ryegrass nor bermudagrass ever showed visual 
symptoms of phosphorus deficiency, even in plots not receiving any phos-
phorus fertilizer (SARTAIN; DUDECK, 1982).

In a study that examined phosphorus, potassium, and lime, phosphorus 
fertilizer was applied to seeded and established plots at 0, 0.85, 1.7, 3.4, 
and 6.8 kg 100 m−2 of phosphorus (WATSCHKE et al., 1977). Five years after 
those applications, the plots were sampled, and it was discovered that the 
yield of Kentucky Bluegrass was maximized at a phosphorus rate of 1.7 kg 
100 m−2. Soil-test phosphorus was highly correlated with the rate of phos-
phorus fertilizer and with tissue phosphorus (which ranged from 0.32 to 
0.44%) but not with dry-matter yield. A greenhouse study using cores sam-
pled from the plots also found that the maximum absorption of phosphorus 
was at a soil depth of 1.3 cm, with no correlation between phosphorus and 
absorption at a depth of 6.4 cm (WATSCHKE et al., 1977). Uptake of phos-
phorus as a function of depth was also examined in another study, with 
increased Bentgrass rooting occurring as a byproduct of deeper placement 
of phosphorus (LYONS et al., 2008).
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nitrogênio - introdução

O nitrogênio é crítico para o estabelecimento e manejo do gramado. 
Entre todos os nutrientes essenciais para as plantas, o nitrogênio é neces-
sário em maior quantidade. O nitrogênio é componente de aminoácidos, 
nucleotídeos, ácidos nucléicos, hormônios e clorofila (MARSCHNER, 1995). 
A adubação nitrogenada é necessária para manter o gramado denso, per-
sistente e com boa estética, sendo capaz de suportar numerosas pragas e 
doenças e estresses ambientais (CHRISTIANS, 2004).

A adubação nitrogenada afeta inúmeras respostas do gramado incluin-
do: cor do gramado, densidade da parte aérea, de raízes, de rizomas, e o 
crescimento dos estolões; estresse à alta e baixa temperatura, tolerância 
e capacidade de recuperação ao pisoteio, acúmulo de palha (formação do 
colchão – “thatch”); e reservas de carboidratos (CARROW et al., 2001). Uma 
vez que N é o macronutriente mais rotineiramente aplicado no gramado, 
tem havido preocupações ambientais sobre o destino do N aplicado. Na 
maioria dos casos, quando N é aplicado de forma criteriosa e a quantia de 
irrigação ou de chuva não são excessivas, as perdas de N são mínimas. O 
nitrogênio é, de longe, o nutriente, aplicado nos gramados, mais pesquisa-
do, e esse capítulo irá resumir os resultados mais relevantes das pesquisas 
sobre N e manejo de gramas nos últimos 20 anos. Nas seções posteriores 
neste capítulo serão discutidos os outros dois principais nutrientes, P e K.
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As gramas e o nitrogênio

Espécies de gramas

Pesquisas anteriores determinaram requisitos ideais de fertilidade para 
as espécies de grama mais comumente utilizadas (BEARD, 1973; WADDING-
TON et al, 1992). Desde 1992, os pesquisadores tem avaliado as respos-
tas ao nitrogênio e refinado as recomendações para as espécies de grama 
comuns e cultivares com características melhoradas. Recomendações de 
doses de nitrogênio tem sido baseadas no desenvolvimento da grama, e 
considerações ambientais e econômicas. Como definido por Carrow et al. 
(2001) “a exigência de fertilizantes para uma área gramada é a quantia de 
nutrientes necessárias pela grama adicionada da quantia fornecida pelo 
solo para proporcionar o nível desejado de cor, crescimento, ou de outros 
componentes de qualidade do gramado”. As espécies de gramas comuns 
ou espécies com características melhoradas que tem sido pesquisadas in-
cluem: Poa supina Schrad, Bluegrass híbrida (P. arachnifera Torr X P. praten-
sis L.)., Bentgrass velvet (Agrostis canina L.), Buffalograss (Buchloe dactyloi-
des Nutt. Engelm), Seashore paspalum (Paspalum vaginatum), bermuda, 
esmeralda (Zoysia japonica Steud.), e Creeping Bentgrass.

As cultivares híbridas de Bluegrass “Dura Blue” e “Thermal Blue” foram 
selecionadas pela tolerância ao calor e à seca. Híbridos de Bluegrass podem 
ser utilizados como alternativas às gramas Kentucky Bluegrass e Festuca 
(tall fescue) em climas quentes e úmidos, tais como a zona de transição 
dos Estados Unidos. Teuton et al. (2007) constataram que a dose de N de 
150 kg ha-1 ano-1 foi suficiente para os híbridos da grama Bluegrass “Dura 
Blue” e “Thermal Blue” atingirem a cor e qualidade ideais. As doses de ni-
trogênio superiores a 150 kg ha-1 ano-1 aumentaram a qualidade do grama-
do em abril (primavera), e diminuiram da qualidade em outubro (outono) 
(TEUTON et al., 2009).

Velvet Bentgrass é uma grama de estação fria, de textura muito fina, que 
era comumente usada antes da instalação da Creeping Bentgrass e produz 
uma superfície gramada de alta qualidade no “putting green” (MONTEITH; 
WELTON, 1932). Utilizadas principalmente em climas mais amenos, mode-
rados, tem aumentado o interesse nas cultivares da Velvet Bentgrass devido 
o melhoramento da resistência a doenças, da tolerância à seca e da tolerân-
cia ao pisoteio. Quando a grama Velvet Bentgrass foi cortada em alturas de 
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corte maiores de 1,9 e 3,8 cm, a aplicação da dose de N de 49 kg ha-1 ano-1 
proporcionou um gramado de qualidade aceitável (RINEHART et al., 2005). 
Quando mantido como um “putting green”, a grama Velvet Bentgrass cv. 
Vesper apresentou uma melhor qualidade do gramado, recuperação da cor 
verde na primavera e maior densidade da parte aérea do que as cultivares 
de Creeping Bentgrass “Penncross” ou a “L-93” na dose de N de 146 kg ha-1 
ano-1 (KOERITZ; STIER, 2009).

Seashore paspalum é uma grama de estação quente que tem excelente 
tolerância à alta salinidade e à seca. Quando as doses mensais de N aumen-
taram de 8,1 para 33,3 kg ha-1 a qualidade do gramado das cultivares de 
Seashore Paspalum “Adalayd” e “Futurf” melhoraram (HENRY et al., 1979). 
Beard et al. (1991) descobriram que a cultivar “Adalayd” apresentou pouca 
resposta às doses mensais de N variando de 12 a 73 kg ha-1. Trenholm et al. 
(2001) avaliaram o efeito de 196 ou 392 kg ha 1 N durante um período de 
quatro meses em dois ecótipos da grama Seashore paspalum. Alta dose 
de N melhorou a qualidade do gramado, a cor, a densidade e a tolerância 
ao pisoteio ou tráfego, mas não teve efeito sobre o crescimento da parte 
áerea. Kopec et al. (2007) descobriram que o número de plantas e a massa 
de raízes da Seashore paspalum cv “SeaIsle 2000” não foram influenciados 
pela dose de N, mas o teor de N no tecido foliar aumentou em resposta às 
doses de N. Para o cv. “SeaIsle 2000” cultivado em climas quentes, áridos e 
manejado como um “putting green” são recomendadas as concentrações 
de N no tecido de 28,5 a 29,0 g kg-1 para o ótimo desempenho geral do gra-
mado (KOPEC et al., 2007).

Buffalograss é uma grama de estação quente, nativa das regiões subúmi-
das e semi-áridas das Grandes Planícies (BEARD, 1973). O interesse pela Bu-
ffalograss é devido à excepcional tolerância à seca e a caracterização como 
um gramado de mínima manutenção com reduzida necessidade de irriga-
ção, adubação e corte. Recomendações de nitrogênio para a grama Buffa-
lograss variam de 0 a 98 kg ha-1 ano-1 (DeSHAZER et al, 1991;  LEUTHOLD 
et al, 1991.). Tem sido relatado que excessiva ou frequentes aplicações de 
fertilizantes devem ser evitados porque encorajam a interferência de plan-
tas daninhas e tem pouco, se tiver algum, efeito positivo sobre a qualida-
de da grama Buffalograss (DeSHAZER et al., 1991; LEUTHOLD et al., 1991;. 
 HARIVANDI; Wu, 1995). Frank et al. (2004) avaliaram o efeito de cinco doses 
de N sobre qualidade, cor, densidade e quantidade de aparas (cortes) da 
grama Buffalograss, ao longo de um período de investigação de 3 anos. A 
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dose de N de 98 kg ha-1 ano-1 manteve o gramado com qualidade, cor e den-
sidade. A maior dose de N, 195 kg ha-1 ano-1, teve a mais alta qualidade de 
gramado, mas também teve a maior produção de aparas, ou seja, o maior 
número de cortes, o que significa maior manutenção (FRANK et al., 2004). 
Similar à dose de N recomendada para Buffalograss, a grama São Carlos de 
estação quente (Axonopus affinis Chase) apresentou gramado de qualidade 
aceitável na dose de N de 98 kg N ha-1 ano-1 (BUSH et al., 2000).

Fontes de nitrogênio

Tem havido esforços consideráveis de pesquisa para comparar fontes 
de N de liberação lenta. Na indústria de fertilizantes para as gramas os ter-
mos “liberação controlada” e “liberação lenta” são frequentemente usados 
alternadamente para indicar um fertilizante que libera seus nutrientes ao 
longo do tempo. Fertilizantes de liberação lenta ou controlada podem libe-
rar o N gradualmente, devido à sua fórmula química, tais como o metileno 
ureias, ou eles podem ter a liberação controlada devido um revestimento 
físico, tal como a ureia revestida de resina. Fertilizantes orgânicos naturais, 
tais como aqueles feitos a partir do biossólido ou de cama de frango são de 
liberação lenta, porque a mineralização permite que alguma parte do N se 
torne disponível para as plantas.

Pesquisadores avaliaram o efeito de fontes de liberação lenta de N sobre 
cor e qualidade visual do gramado, e o crescimento da parte aérea. Carrow 
(1997) avaliou fontes de liberação lenta de N ao longo do tempo por meio 
de medidas de crescimento da grama bermuda. Carrow (1997) encontrou 
uma grande variedade de padrões de liberação do N dentro da classe dos 
fertilizantes nitrogenados. Vários estudos não encontraram diferenças con-
sistentes entre as fontes de liberação lenta de N dos efeitos na cor, na qua-
lidade do gramado, ou no crescimento (WILLIAMS et al., 1997; CISAR et al., 
2001 e 2005;. GOLDSBY; KEELEY, 2009). Williams et al. (1997) descobriram 
que uma única aplicação de uma fonte de liberação lenta de N resultou em 
qualidade da grama semelhante e maior produção de aparas do que uma 
única aplicação mensal de sulfato de amônio, que forneceu uma quanti-
dade equivalente de nitrogênio. Cisar et al. (2001) comparou 12 fontes de 
ureia revestida, IBDU e sulfato de amônio na grama bermuda. Os autores 
não encontraram diferenças consistentes entre as fontes de liberação lenta 
de N. Uma única aplicação de uma fonte de liberação lenta de N consisten-
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temente não proporcionou maiores teores de N ou maior quantidade de N 
absorvida do que uma única ou mensal aplicação de sulfato de amônio na 
grama bermuda (CISAR et al., 2001). 

Goldsby e Keeley (2009) avaliaram ureias revestidas por polímero, ureia 
revestida de enxofre e formaldeído em uma única aplicação anual na dose 
de N de 196 kg ha-1 comparado a ureia aplicada mensalmente, de maio a 
agosto na dose de N de 49 kg ha-1. Não houve efeito das fontes de N sobre 
os níveis de carboidratos não estruturais, qualidade ou cor da grama ber-
muda (GOLDSBY; KEELEY, 2009). Em uma comparação de fontes de libera-
ção lenta de N com fontes solúveis, Cisar et al. (2005) encontraram que as 
fontes de liberação lenta de N geralmente resultaram em maiores produção 
de aparas do que as fontes solúveis. hollingsworth et al. (2005) avaliaram 
a ureia e a metileno ureia em combinação com o corte vertical, aeração, e 
top dressing, em quatro cultivares de bermuda ultradwarf. De modo geral, 
a qualidade do gramado e a cor foram melhoradas pela aplicação da ureia 
(HOLLINGSWORTH et al., 2005). Joo et al. (1997) utilizaram ureia revestida 
com polímero e ureia convencional em Creeping Bentgrass e encontraram 
melhor qualidade da grama no gramado que recebeu a ureia revestida com 
polímero, mas a diferença não foi estatisticamente significativa. A quali-
dade e produtividade da grama Santo Agostinho foram significativamente 
afetadas pela fonte de liberação lenta de N, dose e frequência de aplicação 
com a resposta mais uniforme a partir de uma única aplicação de ureia re-
vestida por polímero, na dose de N de 98 kg ha-1 (YOUNG et al., 2009). Em 
comparação com as fontes sintéticas de liberação lenta de N, ureia formal-
deído condensada, metileno ureia e metilol ureia, a ureia aplicada à grama 
Kentucky Bluegrass produziu 6 a 18% mais aparas (MOORE et al., 1996). A 
ureia também proporcionou taxas de qualidade da grama iguais ou maiores 
do que outras fontes de N (MOORE et al., 1996).

Fertilizantes orgânicos naturais são frequentemente utilizados como 
fonte de N e de outros nutrientes essenciais. Liberação de nitrogênio a par-
tir de fontes naturais orgânicas é dependente da umidade do solo, tempe-
ratura e atividade microbiana. Lee e Peacock (2005) compararam as taxas 
de liberação de N de fertilizantes orgânicos naturais em um ambiente con-
trolado e no campo. “Nature Safe”, produzido a partir de um subproduto 
animal, teve a maior taxa de liberação de N seguido da Milorganite®, um 
lodo de esgoto estabilizado, e proporcionou um gramado de qualidade se-
melhante ao gramado tratado com fontes inorgânicas de N (LEE; PEACOCK, 
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2005). Elliott e Prevatte (1997) avaliaram fertilizantes orgânicos naturais 
isoladamente ou em combinação com fontes sintéticas de N na grama ber-
muda. Não houve diferenças consistentes entre as fontes de N para a qua-
lidade, massa de aparas ou massa das raízes da grama bermuda (ELLIOTT; 
PREVATTE, 1997). O gramado de Kentucky Bluegrass tratado com o fertili-
zante orgânico natural, farelo de glúten de milho, teve a maior qualidade de 
grama, e mais aparas e rizomas entre cinco diferentes fontes de N (AGNEW; 
CHRISTIANS, 1993). Milorganite® proporcionou a maior densidade da parte 
aérea e peso geral das raízes da grama Kentucky Bluegrass (AGNEW; ChRIS-
TIANS, 1993). Blume et al. (2009) avaliaram fertilizantes orgânicos naturais 
experimentais e comerciais quanto a liberação de N em grama Kentucky 
Bluegrass. A adição de ureia aos fertilizantes orgânicos naturais resultou 
numa resposta inicial rápida da grama em comparação com os fertilizantes 
orgânicos naturais não modificadas (BLUME et al., 2009). Em um estudo 
do estabelecimento da grama Creeping Bentgrass, Dorer e Peacock (1997) 
encontraram que as melhorias na germinação, na qualidade do gramado, 
e no crescimento de raízes foram em grande parte devido à aplicação de 
Sustane®, um fertilizante de esterco de peru compostado.

Aplicação tardia de N

O efeito da aplicação de N no final da estação de crescimento na qua-
lidade da grama, na retenção da cor e sobrevivência no inverno tem sido 
pesquisado para gramas tanto de estação fria quanto de estação quente. 
Pesquisas tem sido focadas sobre o efeito de fontes de N (WEHNER; HALEY, 
1993; MILTNER et al., 2004; JIANG, 2005; BIGELOW et al., 2007; WALKER 
et al., 2007) e épocas de aplicação sobre a retenção de cor no inverno e na 
qualidade (DERNOEDEN et al., 1993; SCHMIDT; CHALMERS, 1993; GOATLEY 
et al., 1994, 1998; RICHARDSON, 2002; MILTNER et al., 2004; GROSSI et al., 
2005; MILTNER et al., 2005; MUNSHAW et al., 2006), cor na primavera e 
qualidade (WEHNER; HALEY, 1993; GOATLEY et al., 1998; MILTNER et al., 
2004; BIGELOW et al., 2007; WALKER et al., 2007), crescimento da raiz (MO-
ORE et al., 1996), tolerância ao frio (GOATLEY et al., 1998; RICHARDSON, 
2002; WEBSTER; EBDON, 2005; MUNSHAW et al., 2006), e tolerância às 
injúrias do inverno (HUME; HICKEY, 2003).

Wehner e Haley (1993) avaliaram o efeito da ureia, da ureia revestida 
por enxofre (SCU) e da Milorganite® aplicado no meio de cada mês, de outu-
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bro a janeiro na grama Kentucky Bluegrass, em Illinois. Aplicações de ureia 
em ambos, dezembro ou janeiro, proporcionou melhor cor e produtivida-
de da grama do que uma aplicação de ureia em outubro ou novembro. 
Para a aplicação em novembro, ureia e ureia revestida por enxofre, pro-
porcionaram melhor recuperação da cor na primavera e maior produção 
de aparas do que Milorganite®. Ureia, SCU, e Milorganite® aplicados depois 
de novembro proporcionam resposta da grama na primavera equivalente 
ou melhor do que a fornecida por uma aplicação em novembro (WEhNER; 
HALEY, 1993). 

Bigelow et al. (2007) avaliaram ureia, SCU, e ureia revestida por polí-
mero nas doses de N de 0, 49, ou 147 kg N ha-1 ano-1 aplicadas em setem-
bro ou 49 kg N ha-1 mês-1 de setembro a novembro, na região central de 
Indiana. Ureia aplicada na dose de N de 49 kg ha-1 por três meses con-
secutivos ou uma única aplicação de SCU ou ureia revestida por polímero 
na dose de 147 kg N ha-1 N, em setembro, proporcionou maior qualidade 
da grama Kentucky Bluegrass (BIGELOW et al., 2007). Walker et al. (2007) 
avaliaram oito programas de adubação com N, utilizando diferentes fontes 
de N e épocas de aplicação em grama Festuca (Tall fescue), em Kentucky 
Bluegrass, e na grama Perennial Ryegrass (azevém perene), no centro de In-
diana. Os autores recomendaram que, se um programa de aplicação única 
é preferido, uma aplicação única de ureia na dose de 73 kg ha-1 N, em mea-
dos de novembro, foi mais vantajoso do que uma aplicação, em setembro, 
apenas de uma mistura 50:50 (p/p) de ureia e SCU (WALKER et al., 2007). 
Moore et al. (1996) avaliaram um reforçado (na primavera), um balanceado 
e outro tardio (outono) programa de adubação em grama Kentucky Blue-
grass, em Iowa. O programa tardio de outono resultou em massa da raiz 9% 
maior do que no programa equilibrado e massa de raízes 8% maior do que 
o programa reforçado na primavera, na camada de 0-5 cm de profundidade 
( MOORE et al., 1996).

Miltner et al. (2004) avaliaram quatro fontes de N aplicadas mensal-
mente entre novembro e fevereiro, para a grama Perennial Ryegrass, em 
um clima de inverno moderado e para a grama Kentucky Bluegrass, em um 
clima de inverno rigoroso, em Washington. Em um clima de inverno rigoro-
so, aplicações tardias de N no outono devem ser realizadas em novembro, 
usando fertilizante solúvel em água ou de liberação não tão lenta do N (MIL-
TNER et al., 2004). Em um clima de inverno moderado, adubos lentamen-
te disponíveis com ureia revestida podem ser usados. Grossi et al. (2005) 
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encontraram que as aplicações tardias de sulfato de amônio no outono, 
em 25 de novembro, 9 de dezembro e 23 de dezembro em grama Festuca 
resultaram na melhor qualidade da grama no inverno, na Itália.

Dernoeden et al. (1993) encontraram que as altas doses anuais de N 
de 196 kg ha-1, melhoraram a qualidade da grama Festuca (Tall fescue) no 
outono e no inverno, em Maryland. Jiang (2005) avaliou diferentes fontes 
de N e épocas de aplicação em Nova York. A adubação mensal estimulou o 
crescimento da parte aérea somente quando as temperaturas favoreceram 
o crescimento de gramas de estação fria, em setembro e outubro (JIANG, 
2005). Aplicações de fertilizantes foram mais eficazes em setembro (JIANG, 
2005). Miltner et al. (2001) demonstraram que para um fairway composto 
pela grama Perennial Ryegrass (azevém perene), em Washington, tanto a 
grama adubada quanto a não adubada apresentaram maiores concentra-
ções de N nas aparas em outubro e novembro do que em outros meses, 
indicando que a grama pode absorver N durante o outono.

Lloyd (2009) determinou o potencial de absorção de N da grama Ken-
tucky Bluegrass, Creeping Bentgrass e Poa annua aclimatadas em câmara 
de crescimento, para representar regimes climáticos correspondentes a 15 
de setembro, 15 de outubro e 15 de novembro, em Madison, Wisconsin. 
Loyd (2009) descobriu que a absorção de N diminuiu em todas as espécies 
de grama quando as temperaturas reduziram. Dez dias após o tratamento 
com fertilizantes, o regime climático simulado de setembro proporcionou a 
absorção de 73% do N aplicado enquanto os regimes climáticos de outubro 
e novembro proporcionaram 57 e 38% do N aplicado absorvido, respecti-
vamente.

Webster e Ebdon (2005) avaliaram os efeitos da adubação nitrogenada 
e potássica sobre a tolerância da grama Perennial Ryegrass (azevém pere-
ne) ao frio. Tolerância máxima ao frio da grama Perennial Ryegrass ocor-
reu quando baixa a moderada doses de N, 49 a 147 kg ha-1 ano-1, foram 
aplicadas com as doses de potássio de média a elevada, 245 a 441 kg ha-1 
ano-1 (WEBSTER; EBDON, 2005). Aplicações tardias de N no outono não au-
mentaram o potencial de injúria causada pelo inverno na grama Perennial 
Ryegrass (WEBSTER; EBDON, 2005).

Aplicações tardias de N para grama bermuda melhoraram a cor e quali-
dade da grama no outono, estenderam a duração da cor no outono, e não 
afetaram negativamente a tolerância da grama bermuda ao frio (SCHMIDT; 
CHALMERS, 1993; GOATLEY et al., 1994; GOATLEY et al., 1998;. RICHARD-
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SON, 2002; MUNSHAW et al., 2006). Schmidt e Chalmers (1993) encontra-
ram que aplicações tardias de N resultaram em melhor cor e maior retenção 
de cor, sem quaisquer efeitos negativos sobre a recuperação da dormência 
da grama bermuda na primavera. Goatley et al. (1994) encontraram resul-
tados semelhantes.

Aplicação tardia de N melhorou a cor da grama bermuda na primavera, 
teve pouco efeito sobre os níveis de carboidratos não estruturais, e não 
aumentou a morte pelo inverno da grama bermuda (GOATLEY et al., 1994 
e 1998). Goldsby e Keeley (2009) também descobriram que uma aplicação 
de N em agosto na grama bermuda resultou em maiores níveis de carboi-
dratos não estruturais e melhorou a coloração de final de verão e início de 
outono. Munshaw et al. (2006) avaliaram aplicação tardia de N, de ferro, e 
de extratos de algas marinhas e descobriram que a aplicação tardia de N 
foi o único tratamento que aumentou as taxas de coloração da grama em 
relação ao tratamento controle no final de cada estação de crescimento. 
Aplicações de nitrogênio durante o outono promoveram retenção da cor da 
grama bermuda e não tiveram efeito negativo sobre a tolerância ao frio da 
grama bermuda (MUNSHAW et al., 2006).

Sombreamento e o nitrogênio

Pesquisas sobre o efeito do nitrogênio no desenvolvimento da grama em 
condições sombreadas tem sido muitas vezes combinadas com outras prá-
ticas culturais, tais como a aplicação de reguladores de crescimento (GOSS 
et al., 2002; GARDNER; WHERLEY, 2005). Goss et al. (2002) não encontra-
ram interações significativas entre o regulador etil trinexapac e o nitrogênio 
na grama Creeping Bentgrass cultivada em condições de pouca luz. Gardner 
e Wherley (2005) avaliaram o efeito do regulador etil trinexapac em com-
binação com aplicações de nitrogênio para a grama Festuca - Sheep fescue 
cv. “Quatro” (Festuca ovina L.), grama Festuca – Tall fescue cv. “Plantation”, 
e a grama  Rough Bluegrass (Poa trivialis L.). Eles encontraram poucas di-
ferenças na densidade do dossel entre as doses de N aplicadas de 36 ou 
108 kg ha-1 ano-1. Quando cultivado a pleno sol, doses crescentes de N au-
mentaram de forma linear a qualidade da grama bermuda (BALDWIN et al., 
2009). No entanto, a grama bermuda crescendo em condições de pouca luz 
teve a melhor qualidade com a dose de N de 147 kg ha-1 ano-1 quando com-
paradas com as doses mais elevadas de N (BALDWIN et al., 2009).
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Steinke e Stier (2003) avaliaram o efeito de fontes de ureia líquida e 
granular sobre o desenvolvimento da grama sombreada. A ureia líquida 
melhorou a qualidade da grama Creeping Bentgrass enquanto a grama Ken-
tucky Bluegrass respondeu melhor à ureia granular. Os autores atribuíram 
as respostas das espécies às aplicações de N líquido ou granulado devido às 
diferenças de massa da raiz. Em sua pesquisa, Kentucky Bluegrass apresen-
tou maior massa de raiz que a grama Creeping Bentgrass (STEINKE; STIER, 
2003). Estes resultados são apoiados por Sullivan et al. (2000), que carac-
terizaram a morfologia de raízes de seis cultivares de Kentucky Bluegrass e 
avaliaram a relação entre características da raiz com a taxa de absorção de 
nitrato. Raízes fibrosas foram maiores que 80% do comprimento total de 
raízes e foram positivamente correlacionados com a taxa de absorção de 
nitrato (SULLIVAN et al., 2000).

Nitrogênio e o manejo das aparas

Os benefícios de retornar as aparas da grama ao gramado incluem apli-
car uma fonte de N orgânico no local. Vários pesquisadores tem avaliado o 
efeito do retorno ou da remoção das aparas sobre os programas de aduba-
ção nitrogenada e na qualidade da grama (STARR; DeROO, 1981; KIM; SHE-
ARMAN, 1997; HECKMAN et al., 2000; KOPP; GUILLARD, 2002; BADRA et 
al., 2005 ). Starr e DeRoo (1981) avaliaram o efeito de devolver ou remover 
as aparas da mistura da grama Kentucky Bluegrass e Festuca vermelha. As 
aparas que foram devolvidas por três anos consecutivamente aumentaram 
a matéria seca e o N total da grama em comparação com o gramado onde 
as aparas foram removidas (STARR; DeROO, 1981). Após três anos retor-
nando as aparas, 20% do total de N das aparas foi retornado ao gramado, 
nos dois primeiros anos, enquanto 9% do N retornaram com as aparas no 
terceiro ano.

heckman et al. (2000) e Kopp e Guillard (2002) observaram que o re-
torno das aparas de Kentucky Bluegrass melhorou a cor da grama em com-
paração com a remoção das aparas. A redução das doses de N em 50% 
não diminuiram a cor ou a qualidade da grama quando as aparas foram 
devolvidas (HECKMAN et al., 2000; KOPP; GUILLARD, 2002). O retorno das 
aparas aumentou a produção de aparas de 30 para 72%, o acúmulo de N de 
48 para 60%, a recuperação de N para 62% do N e a eficiência de uso do N 
de 52 para 71% (KOPP; GUILLARD, 2002). Kim e Shearman (1997) também 
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encontraram que o retorno das aparas aumentou o ter de N no tecido foliar 
entre 5 e 8%.

Quando as aparas foram removidas de um gramado de Kentucky Blue-
grass, as aplicações de N tiveram maior efeito sobre a produtividade de 
aparas, biomassa radicular, a densidade da parte aérea e de cor quando 
em comparação com aplicações de P e K (BADRA et al., 2005). Quando as 
aparas foram devolvidos a um fairway de Creeping Bentgrass, o programa 
de adubação pode ser reduzido em 20 a 30% sem afetar negativamente a 
qualidade da grama (KIM; SHEARMAN, 1997). Liu e Hull (2006) avaliaram a 
recuperação do N em aparas dos cultivares de Kentucky Bluegrass, Festuca 
(Tall fescue) e Perennial Ryegrass (azevém perene) e encontraram que a re-
cuperação total de N nas aparas geralmente excediam o N fornecido como 
adubo (LIU; HULL, 2006). O resultado destacou a importância do manejo 
das aparas em retornar N para o sistema solo grama.

Nitrogênio e a formação dos gramados

Vários pesquisadores tem investigado os efeitos da dose de N no es-
tabelecimento de cultivares híbridas da grama bermuda. Trenholm et al. 
(1997) mediram as taxas de formação da grama bermuda “FloraDwarf” e 
“Tifdwarf” em resposta a doses de N e de potássio sob condições de dias 
longos (> 13 h) e dias curtos (<13 h). A máxima taxa de cobertura do solo 
para “FloraDwarf” e “Tifdwarf” foram obtidos com as doses de N de 91 e 78 
kg ha-1 mês-1, respectivamente. Rodriguez et al. (2001) constataram que a 
formação dos gramados de “FloraDwarf”, “TifEagle”, “Tifdwarf” e “Tifway” 
foi melhor quando o nitrogênio foi aplicado na dose de 49 kg ha-1 semana-1, 
por sete semanas, e o fósforo foi aplicado em uma proporção de 1N-0,4P, 
em ambos putting greens padrão USGA (United States Golf Association) 
[areia 85: 15 turfa (v/v)] e em um solo nativo. Em contraste, Guertal e Evans 
(2006) observaram que dose mais alta de N de 48 kg ha-1 semana-1 foi des-
necessária para o estabelecimento de gramado com bermuda “TifEagle” 
em um putting green com solo natural argilo-arenoso.

Em um dos três anos, a percentagem de cobertura do solo realmente 
diminuiu quando a dose de N aumentou de 3 para 48 kg ha-1 semana-1. A 
cobertura do solo pela grama bermuda “TifEagle” foi maior nas doses de 
N de 34 a 43 kg ha-1 semana-1 e as massas secas de estolões, de rizomas 
e de raízes foram maiores na dose de N de 36 kg ha-1 semana-1 (GUERTAL; 



Tópicos atuais em gramados III

50

EVANS, 2006). Para a formação do gramado de bermuda “TifEagle”, o total 
de carboidratos não estruturais (TNC) foi significativamente afetado pela 
dose de N, mas os resultados foram inconsistentes. Maiores taxas de N re-
sultaram em menor TNC em alguns anos, enquanto em outros anos do-
ses mais elevadas de N resultaram em maiores valores de TNC (GUERTAL; 
EVANS, 2006). Para o estabelecimento de gramado com bermuda “Tifway” 
e “TifSport”, a densidade da parte aérea aumentou com o aumento da dose 
de N, com a maior densidade de parte aérea nas doses de N entre 62 e 76 
kg ha-1 semana-1 (GUERTAL; Hicks, 2009). A dose de nitrogênio não afetou 
a porcentagem de cobertura do solo. A massa seca dos estolões e dos rizo-
mas diminuíram com o aumento das doses de N (GUERTAL; HICKS, 2009).

Outros pesquisadores também encontraram que a dose ideal de N para 
a formação do gramado não é a dose mais alta (RICHARDSON; BOYD, 2001; 
FRANK et al, 2002; HICKEY; HUME, 2003). Richardson e Boyd (2001) ve-
rificaram que as aplicações de N tiveram pouco ou nenhum efeito sobre 
o estabelecimento de gramado com Zoysia a partir de estolões (sprigs). 
Enquanto Richardson e Boyd (2001) aplicaram doses mensais de N de 0 
a 50 kg ha-1, Stiglbauer et al. (2009) aplicaram doses de N de 17 ou 34 kg 
ha-1 semana-1 da terceira a décima semana após o plantio da grama Zoysia 
cv. “Diamond”, a partir de estolões (sprigs). Nitrogênio aplicado em dose 
elevada em combinação com taxas elevadas de estolões no plantio produ-
ziram 100% de cobertura do solo pelo gramado 11 semanas após o plantio 
(STIGLBAUER et al., 2009).

Frank et al. (2002) constataram que a formação de gramado de Buffa-
lograss a partir de sementes foi acelerada por doses de N de até 147 kg 
ha-1 ano-1. A maior dose de N de 294 kg ha-1 não melhorou a formação do 
gramado (FRANK et al., 2002). Hickey e Hume (2003) encontraram que as 
doses mais elevadas de N melhoraram o estabelecimento do gramado, mas 
houve diferenças entre as espécies de grama. A grama Browntop Bentgrass 
“Grasslands Egmont” mostrou pouca ou nenhuma resposta à adubação 
nitrogenada durante o estabelecimento enquanto a grama Perennial Rye-
grass teve a maior resposta (HICKEY; HUME, 2003). 

potássio - introdução

O potássio é um elemento essencial para o crescimento das plantas, e é 
exigido em quantidades relativamente altas (McCARTY, 2005). É tabsorvido 
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a partir da solução do solo pelas raízes das plantas sob a forma do íon po-
tássio (K+). O elemento é móvel na planta, com os sintomas de deficiência 
aparecendo em primeiro lugar nas folhas inferiores (TISDALE et al., 1991). O 
potássio está diretamente envolvido na ativação de enzimas, na manuten-
ção do estado hídrico da planta, nas relações energéticas, na translocação 
de assimilados e na síntese de proteínas. Nas relações de água, o potássio 
regula a pressão de turgescência celular para evitar murcha, por sua vez, o 
controle da regulação da abertura estomática e tolerância à seca são bas-
tante melhorados. A acumulação de solutos inorgânicos, tais como o po-
tássio, aumenta o ajuste osmótico, o qual é responsável pela regulação do 
turgor das células guarda e abertura estomática. Contabiliza-se que de 59 a 
65% da concentração total de íons, o potássio é o íon soluto mais prevalen-
te no extrato celular (JIANG; HUANG, 2001).

Como o potássio é considerado o segundo nutriente necessário em 
quantidade pelas gramas, a pesquisa sobre o elemento em gramados mui-
tas vezes tem examinado o seu papel na redução do estresse das gramas. 
As primeiras pesquisas demonstraram que as plantas exibem o “consumo 
de luxo” de potássio, ou seja, elas absorvem o elemento mais do que é 
necessário para o crescimento ou necessidades reprodutivas (BARTHOLO-
MEW; JANSSEN, 1929). Interações de potássio com nitrogênio ou outros 
cátions em gramados também tem sido estudadas. Ao contrário de fósforo 
e nitrogênio, os impactos ambientais da adubação potássica são menos fre-
quentemente estudados, pois o nutriente é visto como um fator benigno na 
qualidade ambiental das paisagens que cercam áreas gramadas.

Gramas e o potássio

Seca

O estresse hídrico é comumente observado em muitos gramados, e o 
potássio é comumente associado com a sua redução. Quando o fertilizan-
te potássico foi aplicado como cloreto de potássio nas doses de K de até 
348 kg ha-1 ano, a grama Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L.) apresentou 
menor utilização de água na dose elevada da adubação potássica, quando 
comparado com o controle sem adubação (SCHMIDT; BREUNINGER, 1981). 
A grama Kentucky Bluegrass também se recuperou mais rapidamente da 
seca quando o fertilizante potássico foi aplicado, e a recuperação não foi 
afetada pelos níveis de adubação nitrogenada e fosfatada.
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Aumento na fertilidade de potássio (via aplicação mais frequente) au-
mentou o turgor da folha da grama Kentucky Bluegrass, resultado do por-
que do aumento de solutos no tecido foliar. No entanto, os aumentos simul-
tâneos em nitrogênio promoveram o crescimento excessivo da parte aérea 
da grama Kentucky Bluegrass, o que reduziu as concentrações de soluto no 
tecido da folha e assim o potencial osmótico da folha (CARROLL; PETRO-
VIC, 1991a). Outros observaram semelhantes interações entre nutrientes, 
onde potássio ou fósforo aplicado isoladamente não tiveram efeito sobre a 
evapotranspiração, independentemente da dose aplicada (0, 87, 174, 261 
e 348 kg ha-1 ano-1 K; EBDON et al., 1999) . Contudo, quando as doses mais 
comuns de nitrogênio e fósforo (147 kg ha-1 ano-1 de nitrogênio e 21,5 kg 
ha-1 ano-1 de fósforo) foram aplicadas juntamente com o potássio, o uso da 
água foi minimizado nas doses elevadas da adubação potássica. Quando 
maiores quantidades de nitrogênio e fósforo foram aplicadas (294 kg ha-1 
ano-1 de nitrogênio e 43 kg ha-1 ano-1 de fósforo), o uso da água aumen-
tou com o aumento das doses de potássio (EBDON et al., 1999). Quando 
o regulador de crescimento etil trinexapac foi aplicado à grama Creeping 
Bentgrass (Agrostis stolonifera L.) sob estresse hídrico, maior acúmulo de 
potássio e de cálcio foi encontrado no tecido da grama Bentgrass tratada 
com o etil trinexapac do que aqueles que não receberam o regulador de 
crescimento (BIAN et al., 2009).

Calor

A grama bermuda comum [Cynodon dactylon (L.) Pers.] e a grama Ken-
tucky Bluegrass foram expostas a dois regimes diferentes de temperatu-
ra: ideal (temperatura dia/noite, de 24/20 oC para Kentucky Bluegrass e 
34/30 oC para bermuda) ou de estresse por calor, que era de 10°C acima da 
temperatura ideal para cada espécie (SHEN et al., 2009). Estresse térmico 
danificou as membranas celulares em ambas as espécies, e enquanto as 
concentrações de potássio foram reduzidas na grama Kentucky Bluegrass, 
elas não foram afetadas na grama bermuda comum. Os autores levantaram 
a hipótese de que as diferenças no dano foliar e na concentração de po-
tássio nas folhas foi, em parte, devido às diferenças de tolerância ao calor 
entre as duas espécies. Um estudo da combinação de estresse por seca e 
por calor iniciou o estresse hídrico antes da aplicação do estresse por calor 
(JIANG; HUANG, 2001). Concentração de potássio no extrato da célula au-
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mentou durante o estresse pelo calor, com aumento maior na grama Ken-
tucky Bluegrass pré-condicionada pelo estresse da seca do que na grama 
Kentucky Bluegrass que não foi pré-exposta à seca.

Salinidade

Em estudos sobre gramas para regiões afetadas por sais, Seashore pas-
palum (Paspalum vaginatum Swartz), é a mais recente adição à literatura 
sobre gramas. Sob o aumento da salinidade, nove ecótipos de Seashore 
paspalum, que variam substancialmente na tolerância à salinidade, apre-
sentaram diminuição da absorção de potássio, cálcio, magnésio, sendo o 
último o mais afetado. Crescimento da parte aérea e de raízes foram positi-
vamente correlacionados com o conteúdo de potássio no tecido, e potássio 
foi o principal íon para o ajuste do potencial osmótico. A relação sódio/
potássio no tecido da planta não foi útil como um índice de predição de 
triagem para a tolerância à salinidade (LEE et al., 2007). Em contraste, o 
potássio da folha na grama Seashore paspalum aumentou com a elevação 
da salinidade, mas em todas as outras espécies de estação quente avaliadas 
(grama Zoysia “Diamond” [Zoysia matrella (L.) Merr.]; grama zoysia “z080” 
(Z. japonica Steud. ), e grama bermuda “C291”), o potássio no tecido dimi-
nuiu (CHEN et al., 2009).

Quando os efeitos combinados de altura de corte e salinidade foram 
avaliados na grama Creeping Bentgrass, o nível de potássio na parte aérea 
caiu quando a salinidade aumentou, e este efeito foi mais severo na menor 
altura de corte de 6,4 mm (QIAN; FU, 2005). A reduzida absorção de potás-
sio com o aumento da salinidade do solo é um resultado comum, e a adição 
de ácido húmico para a grama Creeping Bentgrass não aliviou o efeito (LIU; 
COOPER, 2002).

A tolerância ao frio e à morte pelo inverno

Vários estudos conduzidos avaliam a relação entre adubação potássica e 
a sobrevivência de gramíneas forrageiras no frio (ADAMS; TWERSKY, 1960; 
GILBERT; DAVIS, 1971; KEISLING et al., 1979; BELESKY; WILKINSON, 1983). 
As massas de raiz e rizoma, mas não o rendimento, da bermuda costeira 
“Tifton 44” aumentaram significativamente, e a sobrevivência à exposição 
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ao inverno foi observada quando o potássio (como cloreto de potássio) foi 
aplicado na dose máxima de K de 140 kg ha-1 ano-1 (BELESKY; WILKINSON, 
1983). Sobrevivência ao inverno da grama bermuda “Coastal” foi favorecida 
por uma alta relação nitrogênio/potássio aplicados (448 kg ha-1 ano-1 de 
nitrogênio e 224 kg ha-1 ano-1 de potássio) (ADAMS; TWERSKY, 1960).

Todos os trabalhos produzidos a partir dos anos 1970 (em forrageira e 
gramas) encontraram que, quando a dose de potássio ou a relação nitro-
gênio/potássio aumenta, ou a proporção de fósforo para potássio é dimi-
nuída, a sobrevivência das gramas no inverno é melhorada (REEVES et al., 
1970; GILBERT; DAVIS, 1971; JUSKA; MURRAY, 1974). Em grama bermuda 
híbrida “Tifgreen”, uma alta proporção de fósforo/potássio intensifica a 
morte no inverno, enquanto grama bermuda cultivada em solos com baixas 
relações mostraram poucos danos devido o inverno (REEVES et al., 1970). 
Outros trabalhos neste período indicam que uma relação do fertilizante de 
04:01:05 de nitrogênio/fósforo/potássio melhorou a resistência ao inverno 
pela grama bermuda “Tifgreen” (DAVIS; GILBERT, 1970).

A morte pelo inverno (“winterkill”) é frequentemente o resultado de 
danos causados   pela dessecação. Assim, as concentrações de potássio na 
planta ajudam a manter o seu nível de água e pode ser responsável por 
melhorias na resistência ao inverno. No entanto, pesquisas que corrobo-
ram essa hipótese não são abundantes, e os estudos mais recentes que 
examinam as relações entre potássio e resistência ao frio tem produzido 
resultados divergentes. Em experimentos sob condições controladas, a 
qualidade da grama bermuda e o conteúdo total de carboidratos não es-
truturais (TNC) variou com o potássio, o comprimento do dia, e cultivar 
(“FloraDwarf” ou “Tifdwarf”), com o potássio reduzindo o TNC sob condi-
ções de dias curtos (apenas para “Tifdwarf”) (TRENHOLM et al., 1998). Em 
dois estudos (MILLER; DICKENS, 1996a, 1996b), o potássio (como cloreto 
de potássio e sulfato de potássio) foi aplicado na grama bermuda “Tifway” 
e “Tifdwarf” em doses de K de 0, 12, 24, 49, 98, e 195 kg ha-1 por mês de 
crescimento em solo natural argilo-arenoso e de 0, 24, 49, 98, 195 e 390 
kg ha-1 de potássio por mês de crescimento em uma mistura de areia e tur-
fa para greens. Estas taxas foram empregadas para simular as comumente 
aplicadas pelos responsáveis por manutenção de gramados para conseguir 
maior resistência ao frio do inverno. Nestes estudos, no entanto, nem a to-
lerância ao frio, nem os níveis de carboidratos e nem a qualidade do grama-
do foram significativamente afetados pelo aumento das doses de adubação 
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potássica maiores que as necessárias para o crescimento e desenvolvimen-
to normal da grama (Miller e Dickens, 1996a, 1996b).  Aplicação tardia de 
potássio (outubro) nas doses de K de 0, 4,1, ou 8,2 g m-2 nunca afetou a cor 
da grama no outono ou TNC da grama bermuda híbrida (GOATLEY et al., 
1994). A grama Centipedegrass [Eremochloa ophiuroides Hack (Munro).], 
uma grama de estação quente propensa a danos no inverno, teve um adi-
conal de potássio aplicado no final de agosto para a prevenção da possível 
de morte pelo inverno (“winterkill”). Durante os cinco anos de teste das 
aplicações no final do verão, o potássio não melhorou a qualidade da grama 
ou a densidade da parte aérea quando comparado com o programa padrão 
de adubação de 100-44-83 kg ha-1 ano-1 de nitrogênio, fósforo e potássio, 
respectivamente (JOHNSON et al. , 1988).

Em contraste com estes estudos com grama de estação quente, que 
mostraram pouca evidência de que o potássio adicional proporciona au-
mento da tolerância ao frio, uma pesquisa com a grama Perennial Ryegrass 
(azevém perene) (Lolium perenne L.) grama de estação fria, mostrou um 
benefício. Nesse trabalho, a máxima resistência ao frio (medida como a so-
brevivência da planta inteira e vazamento de eletrólitos do tecido vegetal) 
foi alcançada quando a dose moderada de nitrogênio (49 a147 kg ha-1 ano-1) 
foi aplicada com níveis médios a altos de potássio (245 a 441 kg ha-1 ano-1) 
(WEBSTER; EBDON, 2005). Outra pesquisa com a grama Perennial Ryegrass 
encontrou que a resistência ao inverno (expresso como a porcentagem de 
vazamento de eletrólitos) da grama aumentou com a elevação da dose de 
potássio, até 350 kg ha-1 (faixa testada foi de 0-650 kg ha-1 K) (RAzMJOO; 
KANEKO, 1993b).

Tolerância ao uso

A capacidade do potássio em ajudar a reduzir o estresse causado pelo 
uso do gramado (pisoteio, tráfego, etc.) é uma convicção de longa data en-
tre os gestores de campos esportivos, muitos dos quais comumente aplicam 
potássio no gramado para ajudar a aliviar o estresse causado pelo pisoteio. 
Em um estudo (CARROLL; PETROVIC, 1991b), as gramas Kentucky Bluegrass 
e Creeping Bentgrass foram adubadas com potássio (doses de 0 a 192 kg 
ha-1 ano-1) em doses alta e baixa de nitrogênio (96 e 192 kg ha-1 ano-1) por 
quatro anos, com o desgaste e recuperação da grama medidos no terceiro e 
quarto anos. A tolerância ao uso foi medida pelo método visual e pelo peso 
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fresco do tecido. A aplicação de potássio nunca afetou a tolerância ao uso 
ou a recuperação das injúrias devido ao desgaste. Resultados semelhantes 
foram observados com a grama Seashore paspalum, nos quais aplicações 
de potássio na dose de 92 ou 392 kg ha-1 não produziram qualquer melhoria 
na tolerância ao uso do gramado, quando medida a qualidade da grama e 
injúrias na parte aérea (TRENHOLM et al., 2001 ).

Dois estudos recentes avaliaram os efeitos do nitrogênio e potássio sobre 
a tolerância ao uso da grama Perennial Ryegrass (azevém perene) (HOFF-
MAN et al., 2010a, 2010b). Cinco doses de nitrogênio (49, 147, 245, 343 e 
441 kg ha-1 ano-1) foram combinadas com três doses de potássio (49, 245 e 
441 kg ha-1 ano-1) e o crescimento da parte aérea, umidade do tecido, injú-
ria devio ao uso, teor de potássio no tecido vegetal e no solo, foram todos 
medidos. Nitrogênio influenciou mais a qualidade e o desgaste da parte aé-
rea (até 95% de variação do tratamento), e quando a dose de nitrogênio 
aumentou acima 245 kg ha-1 ano-1, as injúrias pelo uso reduziram. O teor de 
potássio no tecido vegetal e o teor de potássio disponível no solo não fo-
ram correlacionados com a tolerância ao desgaste (HOFFMAN et al., 2010b). 
Quando o desgaste foi simulado com uma máquina de desgaste diferencial 
de deslizamento, a aplicação de potássio fez melhorar a recuperação no rel-
vado duas semanas após o tratamento. No entanto, quando o desgaste foi 
simulado com uma escova de limpeza do gramado, a tolerância ao desgaste 
diminuiu à medida que a dose de potássio foi aumentada (HOFFMAN et al., 
2010a).

Absorção de potássio pelas gramas

A absorção de potássio pelas plantas tem sido estudada há mais de 80 
anos (BARTHOLOMEW; JANSSEN, 1929). Em seu estudo de 1929, Barto-
lomeu e Janssen cultivaram uma variedade de culturas agronômicas em 
solos corrigidos com potássio (nas doses de 168 a 504 kg ha-1). O tecido 
da planta foi coletado e analisado para obtenção do teor de potássio. A 
partir desses estudos de longa duração os autores concluíram que (i) as 
plantas absorvem muito mais potássio do que o necessário no início da fase 
de crescimento, (ii) potássio pode ser translocado na planta, e (iii) plantas 
translocam o potássio extra para outras partes das plantas que crescem à 
medida que amadurecem .

A absorção de potássio por gramados tem sido estudada extensivamente. 
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Muitas vezes a concentração de potássio no tecido aumenta com o aumento 
da dose da adubação potássica, mas os aumentos de potássio no tecido não 
são sempre correlacionados linearmente com maior produção de aparas, 
com o crescimento da parte aérea, ou com frações disponíveis de potássio 
no solo (EBDON et al., 1999; SARTAIN, 2002; FITZPATRICK; GUILLARD, 2004; 
WEBSTER; EBDON, 2005). Quando a grama Kentucky Bluegrass foi adubada 
com potássio nas doses de 0 a 243 kg ha-1 ano-1, o conteúdo de potássio 
nas aparas foi maximizado (23 - 38 mg kg-1) nas dose de potássio de 81 a 
162 kg ha-1 ano -1. A dose de potássio não afetou a produção de aparas ou 
a qualidade da grama, mesmo quando o teor de potássio do solo foi baixo 
(FITZPATRICK; GUILLARD, 2004). Aplicadas isoladamente, doses crescentes 
de potássio não tiveram efeito sobre o crescimento da parte aérea da gra-
ma Kentucky Bluegrass (EBDON et al., 1999). Em outro trabalho, o potássio 
no tecido da grama Perennial Ryegrass variou de 29 a 36 g kg-1 na matéria 
seca, aumentando linearmente com a dose da adubação potássica, de 49 a 
441 kg ha-1 ano-1 de potássio. O nível elevado de potássio no tecido não se 
correlacionou com o crescimento da parte aérea nem com o potássio dispo-
nível no solo (extrator Morgan) (WEBSTER; EBDON, 2005).

As doses mais elevadas de potássio aplicadas na grama bermuda “Ti-
fdwarf” cultivada em dois diferentes solos resultou nos teores mais altos 
de potássio, com valores de 14 e 16 g kg-1 para “Tifdwarf” cultivada em um 
solo argilo-arenoso ou uma mistura para greens de areia e turfa, respec-
tivamente (MILLER; DICKENS, 1996a). Uma faixa de suficiência do teor de 
potássio no tecido foi identificada por Carrow et al. (2001) como 383-767 
mmolc kg-1 (15 a 30 g kg-1). Quando potássio foi aplicado nas doses de 0, 1, 
2, 3, 5, 6 e 14 g m-2 dia-1 na grama Creeping Bentgrass, a concentração de 
potássio na solução do solo foi correlacionada positivamente com a dose 
de K, assim como com a concentração de K no tecido foliar (WOODS et al., 
2006). O teor de potássio no tecido foliar variou de 255 mmol kg-1 (sem 
aplicação de potássio) a 639 mmol kg-1. Apesar das características de alta 
lixiviação das misturas de areia nos greens, as concentrações de potássio no 
solo estabelecidas pelas aplicações de fertilizantes potássicos persistiram 
durante mais de sete meses após a aplicação do potássio ter cessado.

Aplicação de potássio não teve nenhum efeito benéfico sobre o desen-
volvimento do gramado (cor, qualidade e rolamento da bolinha). Outros 
trabalhos tem mostrado resultados semelhantes, nos quais o aumento das 
doses de potássio aplicadas (de 0 a 406 kg ha-1 ano-1) não tiveram efeito 
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significativo sobre a qualidade da grama, e houve apenas uma relação fraca 
entre o teor de potássio no tecido e da adubação potássica (p = 0,09 ) (JO-
HNSON et al., 2003). O teor de potássio no tecido foliar da grama Creeping 
Bentgrass foi maior quando cultivadas em substrato arenoso ácido (pH 5,4) 
do que em substrato arenoso calcários (pH 7,3) (SHEARD et al., 1985).

Vários estudos (DEST; GUILLARD, 2001; JOHNSON et al., 2003; FITZPA-
TRICK; GUILLARD, 2004; WEBSTER; EBDON, 2005; WOODS et al., 2006) não 
encontraram nenhuma relação entre o teor de de potássio no solo e de po-
tássio no tecido vegetal. Foi sugerido que, como a atividade do potássio na 
solução diminuiu, o potássio não trocável foi reabastecendo o potássio tro-
cável   e o solúvel (WOODS et al., 2006). Pode ser que algumas espécies de 
grama podem utilizar formas não trocáveis de potássio, mas outros estudos 
são necessários para explorar o equilíbrio da dinâmica entre a forma não 
trocável e trocável de potássio nas zonas onde se encontram as raízes em 
substratos arenosos (FITZPATRICK; GUILLARD, 2004; WOODS et al., 2006).

fósforo – introdução

Mesmo que o fósforo seja o terceiro nutriente necessário em quantida-
de para o crescimento e produção das gramas (BEARD, 1973), a quantidade 
de pesquisas que tem sido feitas com adubação fosfatada para gramados é 
bastante limitada (HULL, 1997). A razão pode ser que as recomendações de 
fertilizante fosfatados são feitas com base em resultados de anos de calibra-
ções de análise de solo e não com base nas curvas de resposta das culturas, 
como para o nitrogênio. Métodos de análise de solo e recomendações de 
adubação para fósforo tem sido avaliados ao longo do tempo para o cam-
po e para as culturas forrageiras (HECKMAN et al., 2006), mas por causa do 
crescimento, as respostas da grama tendem a ser uma questão regional e 
relacionada às especificidades tais como a cultura, tipo de solo, e extrator de 
solo. Existem limitados estudos relacionadas ao teor de fósforo disponível, 
principalmente em greens com alto teor de areia (GUILLARD; DEST, 2003).

Gramas e o fósforo

O fósforo é frequentemente aplicado durante o estabelecimento da gra-
ma, porque o elemento é considerado importante para vigor e crescimento 
de plântulas. Quando as doses de fósforo de 490 a 3920 g 100 m-2 foram apli-
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cadas de três modos (na superfície, incorporado a profundidade superior a 
10 cm do solo, 75% incorporado e 25% na superfície), uma resposta na for-
mação do gramado foi observada somente na semeadura no outono, e não 
na primavera (KING; SKOGLEY, 1969). Um gramado semeado com a mistura 
das gramas Kentucky Bluegrass e Festuca vermelha (Festuca rubra L.) não 
apresentaram nenhuma resposta consistente da taxa de estabelecimento 
em relação às doses de P, com qualidade da grama variando de acordo com 
época de plantio e com o mês de avaliação. Além disso, nenhuma relação 
entre fósforo no tecido vegetal e adubação fosfatada já foi observada, e o 
teor médio de fósforo no tecido ficou em 5,2 g kg-1 (KING; SKOGLEY, 1969).

Outro artigo sobre o estabelecimento da grama testou o uso de dife-
rentes proporções de nitrogênio, fósforo e potássio, em quatro cultivares 
de grama bermuda híbrida (RODRIGUEZ et al., 2002). Três cultivares foram 
plantados por estolões (sprigs) em putting greens sob as normas da USGA 
com 85 de areia e 15 de turfa (v/v), e uma cultivar foi plantada por es-
tolões em um solo natural franco arenoso. Para as quatro cultivares, no 
tratamento do fertilizante misto 1,0:0,4:0,8 de N:P:K, teve maior taxa de 
cobertura, enquanto o 1,0:0,0:0,8 e 1,0:0,0:1,7 foram insuficientes para o 
crescimento. Em dois dos greens, fósforo em excesso (acima da relação N:P 
de 1,0:0,4) diminuiu a taxa de cobertura da grama ao longo do tempo (RO-
DRIGUEZ et al., 2002).

Uma grama pouco estudada, a Buffalograss [Buchloe dactyloides (Nutt.) 
Engelm.] semeada, foi avaliada em um estudo de estabelecimento que in-
cluía doses de nitrogênio e épocas de aplicação juntamente com fósforo 
e potássio nas doses de 0 ou 49 kg ha-1 no plantio (FRANK et al., 2002). 
Em dois dos três locais experimentais (Oklahoma e Nebraska), o estabe-
lecimento da grama Buffalograss foi melhorado pela adubação fosfatada. 
Em Nebraska, este resultado foi atribuído ao baixo nível inicial de fósforo 
no solo (o teor de P inicial foi de 20 µg g-1), enquanto que em Oklahoma (o 
teor de P inicial foi de 56 µg g-1), o resultado foi atribuído à competição por 
fósforo pela planta daninha muito agressiva, a grama bermuda comum (Cy-
nodon transvaalensis Burtt-Davy). A falta de resposta ao fósforo adicionado 
em Kansas foi em função do teor inicial médio de P de 50 µg g-1 (FRANK et 
al., 2002). A falta de resposta ao fósforo adicionado quando o teor de P no 
solo estava na faixa de médio a alto já tinha sido observado anteriormente 
(FRY; DERNOEDEN, 1987).

Um estudo de formação do gramado no qual novos putting greens de 
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grama Creping Bentgrass foram construídos em cada ano, num total de 
quatro anos incluiu ambos os tratamentos tanto para estabelecimento con-
trolado quanto para acelerado (2,6, 3,0 e 3,6 vezes mais nitrogênio, fósforo 
e potássio, respectivamente) (McCLELLAN et al., 2007, 2009). Os tratamen-
tos também incluíram duas misturas para os greens: 85:20 (v/v) de areia: 
turfa e 85:15:5 de areia: turfa: solo silte-argiloso. O teor de P disponível no 
solo foi influenciado pela interação da mistura do substrato e pelo esque-
ma de adubação, com acúmulo do fósforo em todos os tratamentos, mas 
em maior grau no estabelecimento acelerado nos greens com mistura com 
solo. O fósforo no solo foi o único nutriente a acumular acima do teor inicial 
na construção do green. No entanto, o tratamento acelerado não aumen-
tou estabelecimento da grama, e de fato, a doença foi uma consequência 
(negativa) do tratamento (McCLELLAN et al., 2007, 2009).

Aplicações de fósforo para formação do gramado

Um quadro pouco consistente surge quando a literatura sobre adubação 
fosfatada na formação de gramados é avaliada. Primeiro, os aumentos dos 
teores de fósforo no tecido vegetal tem sido demonstrados com os aumen-
tos das doses de adubo fosfatado. Segundo, os índices de crescimento da 
grama, como produção de aparas, são menos propensos a mostrar respos-
tas à adubação fosfatada aplicada. Em terceiro lugar, sintomas visuais de 
deficiência de fósforo são raros, especialmente em estudos de campo. Tais 
constatações levaram muitos estudos a concluir que as reservas de fósforo 
no solo são extensas e fornecem o fósforo suficiente para o crescimento e 
desenvolvimento da grama ou que a calibração das análises de P no solo 
nas quais as doses de P são baseadas não superestimam a necessidade do 
gramado. Essas generalizações serão discutidas em detalhes nas seções se-
guintes deste capítulo.

Ao avaliar os fertilizantes, fósforo foi, algumas vezes, incluído como 
parte de uma relação de nutrientes, na maioria das vezes de uma relação 
de nitrogênio/fósforo ou fósforo/potássio. Fertilizantes que são combina-
ções de nitrogênio, fósforo, e/ou de potássio também foram estudados. 
Os primeiros trabalhos com a resistência ao frio da grama bermuda híbri-
da “Tifgreen” demonstraram que a relação de nutrientes no fertilizante de 
04:01:05 (nitrogênio/fósforo/potássio) melhorou a tolerância ao frio desta 
grama (DAVIS; GILBERT, 1970). Relações mais elevadas de fósforo para po-
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tássio (fósforo fornecido em quatro parcelas numa dose de 0,64 kg 100 m-2 
por aplicação) aumentou a morte pelo inverno (“winterkill”) da “Tifgreen” 
(REEVES et al., 1970). Houve interação entre o teor de fósforo e nitrogênio 
no tecido vegetal, com o aumento do teor de P quando o nitrogênio foi apli-
cado no final da estação (dezembro), enquanto o teor de P no tecido não 
foi afetado quando o nitrogênio e fósforo não foram adicionados (REEVES 
et al., 1970). Essa interação entre nitrogênio e fósforo tem sido observada 
em outros estudos de estresse (EBDON et al., 1999), onde as aplicações 
de fósforo ajudaram a recuperar o gramado partir da dormência devido a 
seca do verão apenas quando as doses mais elevadas de nitrogênio foram 
aplicadas (SCHMIDT; BREUNINGER, 1981).

Um experimento que combinou fósforo (0 a 1,95 kg 100m-2 estação-1) 
com potássio (0 a 1,52 100 kg 100m-2 estação-1) encontrou que os níveis 
de fósforo no tecido da grama Creeping Bentgrass elevou quando a dose 
de fósforo aplicada aumentou (WADDINGTON et al., 1978). No entanto, o 
maior ganho teor de fósforo no tecido foi entre o tratamento sem fósforo e 
a dose mais baixa de fósforo (0,49 kg m-2), com apenas pequenos aumentos 
dos níveis de fósforo no tecido daí em diante. A quantidade de adubação 
fosfatada não teve efeito sobre a produção de aparas, e durante o período 
de dois anos não houve nenhuma resposta consistente da qualidade da gra-
ma ao potássio, ao fósforo, ou à combinação dos dois. Os autores concluí-
ram que as concentrações de fósforo e potássio nas parcelas do tratamento 
controle eram muito altas para produzir respostas ao fósforo e ao potássio 
adicionados (WADDINGTON et al., 1978).

Outro estudo que examinou os efeitos do fósforo sozinho (0, 5 e 11 kg 
ha-1 mês-1) ou combinado com potássio em Creeping Bentgrass teve resulta-
dos semelhantes ao do trabalho de Waddington et al. (1978) em que hou-
ve um efeito positivo da adição de um primeiro incremento do fertilizante 
fosfatado, mas nenhum benefício foi observado quando mais fósforo foi 
adicionado (FRY et al., 1989). No estudo de oito anos realizado por Fry et al. 
(1989), a qualidade da grama creping Bentgrass foi significativamente in-
fluenciada pelo fósforo, mas não pelo fertilizante potássico, em cada ano. 
O aumento da dose de fósforo de 0 para 5 kg ha-1 melhorou significativa-
mente a qualidade da grama, mas o aumento da dose de 5 para 11 kg ha-1 
não produziu melhoria adicional (FRY et al., 1989). Em contraste com estas 
pesquisas, as quais se iniciaram com teores moderados a elevados de fós-
foro no solo, um estudo de adubação nitrogenada, fosfatada e potássica foi 
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conduzido em um green com base calcária, com grama Creeping Bentgrass, 
que apresentava deficiência visual de fósforo no início do experimento (JO-
HNSON et al., 2003).

Quando o fósforo foi aplicado nas doses de 5,5, 27,5, 55,0, ou 110 kg 
ha-1 ano-1, o teor de fósforo no tecido foi maximizado na dose de P, aproxi-
madamente, de 80 kg ha-1 ano-1. Não houve interação significativa de fós-
foro e potássio sobre as variáveis   estudadas. A pesquisa não informou a 
dose da adubação fosfatada em que a qualidade da grama foi maximizada. 
Em vez disso, o teor de fósforo no solo de 3 mg kg-1 foi relatado como o 
nível acima do qual a qualidade da grama não aumenta (JOHNSON et al., 
2003). De acordo com trabalho publicado, os autores observaram que os 
níveis relativamente baixos de fósforo no solo foram suficientes para a gra-
ma Creeping Bentgrass (WADDINGTON et al., 1978;. CHISTIANS et al., 1979; 
JOHNSON et al., 2003). Em um estudo em ambiente protegido, utilizando 
como substrato areia, combinações de nitrogênio (6-294 mg dm-3), fósforo 
(2-98 mg dm-3), e de potássio (4-196 mg dm-3) foram utilizadas para avaliar 
o crescimento e a absorção de nutrientes da grama Kentucky Bluegrass e 
Creeping Bentgrass (CHRISTIANS et al., 1979).

Embora nitrogênio e potássio tenham proporcionado respostas de cres-
cimento quadráticas na produção de tecido, nenhuma das gramas respon-
deram ao fósforo, e a massa seca das aparas não mostraram diferenças signi-
ficativas quando o fósforo foi adicionado. O fósforo não limita o crescimento 
ou qualidade da grama, mesmo no nível mais baixo de fósforo de 2 mg dm-3 
(CHRISTIANS et al., 1979). Quando esse mesmo grupo realizou um estudo 
de campo que avaliou a adubação fosfatada na grama Kentucky Bluegrass, 
em 5 anos de adubação fosfatada (22, 43, 86, 172, ou 258 kg ha-1 ano-1) não 
houve nenhum efeito significativo na qualidade da grama ou na produção 
de aparas. O teor de P no tecido elevou com o aumento da aplicação de 
fósforo até a dose de 172 kg ha-1 ano-1 (NUS et al., 1993). Em outro estudo 
em ambiente protegido, no qual o fósforo foi avaliado como único nutriente, 
a grama Santo Agostinho foi cultivada em quatro diferentes solos arenosos 
com fósforo adicionado nas doses de 0; 0,14; 0,27; 0,54; ou 1,09 g m-2 a cada 
quatro semanas (LIU et al. , 2008). O nível mais baixo de fósforo proporcio-
nou grama com a mesma qualidade que a observada em qualquer outro 
tratamento com fósforo, e este resultado ocorreu em três dos quatro solos 
avaliados. Não houve resposta no crescimento da grama Santo Agostinho 
quando o fósforo foi aplicado acima da dose de 0,14 g m-2 (LIU et al., 2008). 
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Outros trabalhos com a grama Santo Agostinho encontraram a mesma falta 
de resposta à adubação fosfatada, com o estabelecimento, massa das apa-
ras e resistência à tração (manuseio) do tapete de grama não influenciados 
pela dose de fósforo (CISAR et al., 1992). Houve uma interação nitrogênio/
fósforo em um ano de um estudo de dois anos, com aumentos na qualidade 
visual e na produção de aparas na ausência de nitrogênio. Os autores sugeri-
ram as recomendações para adubação fosfatada baseadas na análise do solo 
poderia ser reduzida sem efeitos negativos sobre a produção de tapetes de 
grama, porque as respostas a adubação fosfatada foram vistas apenas quan-
do o teor de fósforo no solo foi baixo (CISAR et al., 1992).

O nitrogênio foi aplicado na ressemeadura (overseeding) com a grama 
Ryegrass sobre o gramado de bermuda híbrida em três doses (2,5, 5 e 20 g 
m-2) isoladamente e em combinação com o potássio, fósforo, ou magnésio. 
O fósforo foi aplicado na dose 5 g m-2 (SARTAIN; DUDECK, 1982). O teor de 
fósforo no tecido foi reduzido com o aumento da dose de nitrogênio aplica-
da, de 7,3 para 5,9 g kg-1 na grama Ryegrass e 4,9 para 3,7 g kg-1 na grama 
bermuda. Produção de matéria seca da grama Ryegrass aumentou quando 
o fósforo foi aplicado, e houve redução, quando o fósforo não foi aplica-
do. Em comparação, a produção de matéria seca da grama bermuda não 
mostrou nenhuma resposta ao fósforo adicionado. Nem a Ryegrass, nem a 
grama bermuda não apresentaram sintomas visuais de deficiência de fós-
foro, mesmo nas parcelas que não receberam qualquer adubação fosfatada 
(SARTAIN; DUDECK, 1982).

Em um estudo que avaliou fósforo, potássio, e calcário, o fertilizante fos-
fatado foi aplicado a parcelas semeadas e nas doses de fósforo de 0, 0,85, 
1,7, 3,4 e 6,8 kg 100 m-2 (WATSCHKE et al., 1977). Cinco anos depois dessas 
aplicações, as parcelas foram amostradas, e descobriu-se que a produção 
da grama Kentucky Bluegrass foi maximizada na dose de fósforo de 1,7 kg 
100 m-2. O teor de P do solo foi altamente correlacionado à dose do ferti-
lizante fosfatado e com teor de P no tecido (que variou de 3,2 a 4,4 g kg-1), 
mas não com a produção de matéria seca. Um estudo em ambiente prote-
gido utilizando amostras coletadas de parcelas também encontrou que a 
absorção máxima de fósforo ocorria numa profundidade do solo de 1,3 cm, 
com nenhuma correlação entre o fósforo e a absorção de P a uma profundi-
dade de 6,4 cm (WATSCHKE et al., 1977). A absorção de fósforo como uma 
função da profundidade foi também examinada em outro estudo, com a 
grama Bentgrass ocorrendo aumento do enraizamento como efeito indire-
to da aplicação mais profunda do fósforo (LYONS et al., 2008).
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Growth regulators on lawns

Regulation of turfgrass growth by using plant growth regulators (PGRs) 
is considered the one of the greatest innovations in turfgrass management 
in the 20th century. By applying a PGR, a turfgrass manager can control the 
amount of vertical growth, improve turfgrass quality, and have more effec-
tive control of putting green speed. The keyword when it comes to PGRs 
is “control.” PGRs give turfgrass managers’ control of the turfgrass they 
are growing. Turfgrass growth can go through cycles depending on nutri-
ent availability and irrigation or rain intensity. By utilizing PGRs turfgrass 
managers can control the growth cycles and maintain uniform high qual-
ity turfgrass. PGRs have been adapted for more uses than simply growth 
regulation. PGRs can also be used for weed control and seedhead suppres-
sion. These additional uses make PGRs highly valuable tools for turfgrass 
management.

The primary plant growth regulator used in the United States is trinexa-
pac-ethyl, sold under the trade name Primo. Primo is a gibberillic acid (GA) 
biosynthesis inhibitor that decreases stolon internode length and creates a 
more compact leaf. The result is a denser darker green turfgrass stand that 
does not have to be mowed as often. Further, if growth surges occur due to 
over fertilization, Primo also helps to prevent scalping. Contrary to popular 
belief, Primo does not slow the development of turfgrass lateral growth be-
cause its primary inhibition is on vertical leaf growth. Thus, Primo does not 
decrease bermudagrass wear tolerance in athletic fields or on golf course 
putting greens. 

Other plant growth regulators are commonly used in the United States 
for other turfgrass management purposes. Trimmit (paclobutrazol) and 
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Cutless (flurprimidol) are GA biosynthesis inhibitors that cause inhibition 
early in these pathways. They are often mixed with Primo to help prolong 
the growth inhibition effect of Primo or they are used to control Poa annua 
in Creeping Bentgrass putting greens. There is little research to support the 
potential benefit of Trimmit and Cutless as an aid to Primo; however, many 
turfgrass managers use these combinations despite the lack of information. 
The use of Trimmit and Cutless to control annual Bluegrass is a very com-
mon. These products are very slow acting requiring up to six applications 
spaced 3 to 4 weeks apart. Trimmit is more effective than Cutless for control 
of Poa annua; however, Cutless is used more if Poa annua population are 
high and a slower rate of control is preferred.

Proxy (ethephon) is a PGR that breaksdown to form ethylene after ab-
sorbed, thus inducing ethylene-based hormone responses within plants. 
Proxy is used only for Poa annua seedhead suppression in cool-season 
turfgrasses, especially Creeping Bentgrass putting greens or bermudagrass 
overseeded with perennial Ryegrass. Proxy is often mixed with Primo for 
Poa annua seedhead suppression and growth regulation. Two to three ap-
plications are made of this mixture and applied 2 to 3 weeks apart.

weed control in lawns

Controlling weeds is an essential practice for turfgrass management. 
Weeds can outcompete the desirable turfgrass reducing the quality and 
making the stand unusable. Weeds can produce unsightly flowers and 
seedheads and create voids in the turfgrass stand when annual weeds die 
at the end of seasonal growth. Weed are also less wear tolerant than tur-
fgrasses, thus athlete have reduced traction on athletic fields and weeds 
quickly become bareground when athletic wear is applied. 

A key component of turfgrass management is maintaining a turfgrass 
monoculture or polyculture of two species. A turfgrass monoculture allows 
for uniform mowing, fertility, and usability of the sward. Weed infestations 
can disrupt this simplicity of management, and disrupt the uniformity and 
durability of the turf. In the U.S., herbicides have become the predominate 
mode of weed control and there are few weeds that cannot be controlled 
by persistent herbicide applications. 
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Why control weeds? 

Many have asked the question, “Why is it necessary to control weeds 
in turf?” Such a question is not rhetorical and should be taken seriously. 
Weeds should be controlled in turfgrass to maintain both aesthetic value 
and usability. First, aesthetic value of turfgrass is disrupted by 

It is easy to over simplify the management of weed populations by stat-
ing that “weeds are a result of poor turf.” This statement implies that if on 
simply maximizes the growth of desired turfgrass species through manage-
ment, then weeds will not be a problem. While maximizing turfgrass growth 
can reduce weed populations, anyone who has managed turf knows that 
this is a great over statement. Weeds are adapted to thriving in unsatisfac-
tory environments and they can thrive in satisfactory conditions. 

Additionally, weeds are a result of poor turf, but weeds when left un-
controlled can also further weaken a turfgrass stand. Dallisgrass is an excel-
lent example of weed competition and how it can continue to degrade a 
turfgrass stand if left uncontrolled. Dallisgrass is a perennial clumping grass. 
Clumps spread by short rhizomes that gradually spread into the desirable 
turf. Prior to spreading leaves and stems spread out over the desirable tur-
fgrass creating a shade environment, limiting desirable turfgrass growth. 
Dallisgrass dies back to the original crowns in the winter months and there 
is a ring region devoid of turfgrass around the crowns. Erosion begins to 
occur in the winter months around the dallisgrass clump. The erosion de-
creases the possibility that the desirable turfgrass can regrow into the de-
void area. Erosion also creates hazardous uneven turf stand. The following 
spring, dallisgrass continues its clump enlargement into the slightly eroded 
area and begins competing to further expand.

Weed biology and ecological aspects are important areas for effective 
management of weeds in turfgrass. Such aspects include: proper identifica-
tion, life cycles, flowering and seed production, and seed bank dynamics. 

Weed identification

Key to any weed management strategy is proper identification of weeds. 
Weed species vary in their response to herbicides, environmental condi-
tions, and management practices. Through proper species identification 
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one can understand how these factors will affect the specific weed or know 
why specific factors have influenced species invasion.

Weed identification is accomplished by determining in a stepwise manor-
plant type, plant family, genus, and species. Plant type is a general term for 
the overarching group in which the weed is classified. Weed plant types in 
turfgrass include grass monocots, non-grass monocots, and broadleaf or di-
cot weeds. Grass monocots are all species that belong to the Poaceae or grass 
family. True grasses are characterized as having rounded or flattened stems 
that are hollow except at nodes. Grass leaves are alternate and can be pu-
bescent or glabrous. Non-grass monocots includes five families- Cyperaceae, 
Juncaceae, Liliaceae, Commelineaceae, and Iridaceae. As will be described, 
Cyperaceae and Juncaceae are more grass-like in appearance and are often 
mistaken as such. Liliaceae, Commelineaceae, and Iridaceae are more broad-
leaf-like in appearance, primarily due to their more developed showy flowers. 

Cyperaceae is the sedge family and common members include yellow 
nutsedge (Cyperus esculentus), purple nutsedge (Cyperus rotundus), and 
green kyllinga (Kyllinga brevifolia). Sedges are characterized as have solid 
triangular stems with leaves spiraling in three-rank fashion on the stem. 
Sedge leaves are primarily glabrous. 

Juncaceae is the rush family and a common member found in turf is 
path rush (Juncus tenuis). Rushes have primarily flattened or rounded gla-
brous leaves. Rounded leaves are hollow with septae (membranes) dis-
persed throughout the stem for structural support. Rushes are commonly 
found in more wet or frequently flooded soils. 

Liliaceae is the lily family and common members in turf include wild 
garlic (Allium canadensis), wild onion (Allium vineale), star-of-Bethlehem 
(Ornithogalum umbellatum), grape hyacinth (Muscari armeniacum). While 
sedges and rushes are often mistaken for grasses, Liliaceous species are of-
ten mistaken as broadleaf weeds due to their lack of distinct parallel veinta-
tion and showy flowers similar to broadleaf weeds. Liliaceous species com-
mon in turf tend to have showy, colorful flowers and glabrous leaves round 
or flattened in appearance. 

Commelineaceae is the spiderwort family and a common species in turf 
is doveweed (Murdannia nudiflora). Commelineoids have broadleaf like 
leaves, with indistinct parallel veination, flowers with three equal petals, 
and succulent stems. Doveweed is a low-growing annual weed common in 
wet areas in sub-tropical to tropical regions. 
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Iridaceae is the iris family and a common species is blue-eyed grass 
(Sisyrinchium rosulatum). Iridoids have three petal flowers with three color-
ful sepals often referred to as tepals, yielding two whorls of three. Leaves 
are typically lanceolate with top and bottom portions of the leaves often 
indisguishable.

Distinguishing plant type and plant families often can answers questions 
related to herbicide response. Graminicide herbicides, such as fluazifop and 
fenoxaprop, will only injure or control true grasses. Synthetic auxin her-
bicides, such as 2,4-D and MCPP, which are active primarily on broadleaf 
weeds, have little to no activity on grasses, sedges, and iridoids, but can be 
used to control some liliaceous and commelineoids. 

The final phase of weed identification is determination of genus and 
species. In determining genus and species, one should first consider en-
vironment. Certain species can be eliminated based on known regional 
infestations and lack of survivability in various climates. Additionally, one 
should next consider management intensity. Of the weed species world 
wide, there are relatively few species that inhabit finely mowed turfgrass 
and this number decreases as mowing height decrease, e.g., there less than 
ten species that commonly infest Creeping Bentgrass putting greens. Lastly, 
there are numerous available resources that provide plant keys that can be 
utilized to differentiate between similarly related species. 

Life cycles

There are three main life cycles of weed populations- annual, biennial, 
and perennial. Annuals complete their life cycle in one year, from germina-
tion to reproduction. Summer annuals complete their life cycle spring-sum-
mer-autumn period. Winter annuals complete their life cycle in the autumn-
winter-spring period. Biennials are species that complete their life cycle in 
two years. Year one plants normally are restarted to vegetative growth and 
development; whereas in year two, biennials enter a reproductive phase. In 
turf, most biennials are in the family Asteraceae or sunflower family. Exam-
ples of asteraceous species are common dandelion (Taraxacum officinale), 
bull thistle (Cirsium vulgare), and musk thistle (Carduus nutans). As with 
these species, most biennial form a vegetative rosette plant base and the 
second year reproductive phase is also referred to as the bolting phase.
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Perennials are plants that complete their life cycle in more than two 
year. Perennial species are prevalent all turfgrass species. Perennial weeds 
are not limited to one growth type, as some species grasses, non-grass 
monocots, and broadleaf are prevalent in turf. Further all major turfgrass 
species, except annual Ryegrass, are perennial species; thus, many turfgrass 
species are considered weeds when one is attempting to maintain a mono-
culture of another species. The most prevalent of these is bermudagrass, 
which is considered a weed of all turfgrass species in the U.S. 

Flowering and seed production

For most weed species, seed production is the main form of propaga-
tion and spread. Thus, disruption of seed production can be valuable weed 
management method. 

Seedbank dynamics

Seed production leads to further weed seed contamination in the soil 
– also referred to as the weed seed bank. By preventing weeds from flower-
ing and producing seed, one can reduce the number of weeds that germi-
nate each year; thus, improving control

Weed classification

Weed in turfgrass are often classified according to four areas in order 
to simplify discussion of possible control strategies- weed type, plant fam-
ily, life cycle, and seasonal growth habit. Weed type classifies first into 
dicot or monocot plants. Dicot (dicotyledenous), or broadleaf plants, are 
prolific in turfgrass, but are considered easiest to control due to difference 
between turfgrass and broadleaves physiologically and numerous avail-
able herbicides to control broadleaf weeds. Monocots and dicots can be 
further classified into specific plant families. Monocots (monocotyledon-
ous) are primarily grass weeds (Poaceace), but can also include weeds in 
the sedge family (Cyperaceae), lily/onion family (Liliaceae), and spiderwort 
family (Commelinaceae). Since numerous dicot families are represented as 
turfgrass weeds, distinguishing between dicot families is often not benefi-
cial. However, there are two dicot families are more prevalent than oth-
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ers- Asteracease and Fabaceae. Asteraceae (also known as, Compositae) 
is primarily composed of rosette type plants with composite-type flowers. 
Asteraceae members include common dandelion (Taraxacum officinale) 
and English lawn daisy (Bellis perennis). Fabaceae (also known as, Legumi-
nosae) is primarily composed of plants with trifoliate or compound leaves, 
nitrogen-fixing, and infloresences with aggregates of zygomorphic flowers. 
Asteraceae members include white clover (Trifolium repens), low hop clo-
ver (Trifolium dubium), and common vetch (Vicia sativa). 

Life cycle classifies weed species into perennial, biennial, or annual. 
Life cycle classification is important when considering application of her-
bicides. Traditional preemergence herbicides will only prevent emergence 
of annual weed species, while perennial weed species that are not visible 
in the turf due to a state of quiescence or dormancy can often reemerge 
through preemerge herbicides. Similarly, the application of postemergence 
herbicide to annual weed species that have completed their growing cycle 
is often unnecessary because they will die due to life cycle completion and 
unfavorable growing conditions. 

Weeds are also classified according to seasonal growth habit. Seasonal 
growth habit classifies weeds into warm or cool-season weeds, similar to 
classification of warm and cool-season turfgrass species. Warm-season 
weeds are actively growing during the Spring-Summer-Autumn growth pe-
riod and can be annuals, biennials, or perennials. Warm-season weeds are 
prevalent through out the United States, but are more persistent in tran-
sition zone, southeast, southwest, and southern California. Warm-season 
weeds can persist as perennials in the southern U.S., but as annuals in 
northern U.S. due to the inability of perennial vegetation to persist through 
the winter. Warm-season weeds are predominantly C4 species, but some 
C3 weeds can persist as warm-season weeds [e.g., common lambsquar-
ter (Chenopodium album)]. Cool-season weeds tend to persist more in the 
northern U.S. or are primarily actively growing in Autumn-Winter-Spring 
in the southern U.S. In the northern U.S., weeds may persist during the 
Spring-Summer-Autumn growing season or Autumn-Winter-Spring growing 
season. Cool-season weeds are predominantly C3 species. 
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reguladores de crescimento em gramados

Ajustar o crescimento da grama utilizando reguladores de crescimento 
de plantas (RCP) é considerado uma das maiores inovações no manejo de 
gramados do século 20. Ao aplicar um RCP, o responsável pelo gramado 
pode controlar a quantidade de crescimento vertical, melhorar a qualida-
de do gramado, e ter um controle mais eficaz da velocidade da bolinha 
no putting green. A palavra-chave quando se trata de RCPs é “controle”. 
RCPs dão o controle ao responsável de quanto as gramas estão crescendo. 
O crescimento da grama pode passar por ciclos, dependendo da disponi-
bilidade de nutrientes e de irrigação ou intensidade da chuva. Ao utilizar 
RCPs os “gerentes” do gramado podem controlar os ciclos de crescimento e 
manter uniforme a qualidade alta do gramado. RCPs foram adaptados para 
mais usos do que simplesmente regulação do crescimento. RCPs também 
pode ser utilizado para o controle de plantas daninhas e supressão de in-
florescências da grama. Esses usos adicionais tornam os RCPs ferramentas 
altamente valiosas para o manejo das gramas.

O principal regulador de crescimento de planta usado nos Estados Uni-
dos é o etil-trinexapac, vendido sob o nome comercial Primo. Primo é um 
inibidor da biossíntese do ácido giberélico (GA) que diminui o comprimento 
dos entrenós dos estolões e cria uma folha mais compacta. O resultado é 
uma grama mais densa e com coloração mais verde escura que não precisa 
ser cortada com frequência. Além disso, se picos de crescimento ocorrem 
devido à adubação em excesso, Primo também ajuda a prevenir escalpe-
lamento pela roçada. Ao contrário da crença popular, Primo não retarda o 
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desenvolvimento da grama pelo crescimento lateral porque sua principal 
inibição é sobre o crescimento vertical das folhas. Portanto, Primo não di-
minui a tolerância da grama bermuda ao uso (pisoteio, tráfego, etc.) em 
campos esportivos ou em putting greens de campos de golfe.

Outros reguladores de crescimento de plantas são comumente usados   
nos Estados Unidos para fins de manejo de gramas. Trimmit (paclobutrazol) 
e Cutless (flurprimidol) são inibidores da biossíntese de GA que causam 
inibição no início dessas vias metabólicas. Eles são muitas vezes misturados 
com Primo para ajudar a prolongar o efeito de inibição de crescimento do 
Primo ou eles são utilizados para controlar a planta daninha Poa annua 
em putting greens de grama Creeping Bentgrass. há pouca pesquisa para 
apoiar o potencial benefício do Trimmit e Cutless adicionado ao Primo, no 
entanto, muitos “gerentes” de gramados usam essas combinações, apesar 
da falta de informação. A utilização de Trimmit e Cutless para controlar a 
planta daninha anual Bluegrass é muito comum. Estes produtos tem uma 
ação muito lenta exigindo até seis aplicações espaçadas de três a quatro 
semanas de intervalo. Trimmit é mais eficaz do que Cutless para o controle 
de Poa annua, no entanto, Cutless é mais utilizado se a população de Poa 
annua é elevada e uma taxa de controle mais lenta é a preferida.

Proxy (ethephon) é um RCP que se quebra para formar etileno após ab-
sorvido, e assim induzir respostas baseadas nas do hormônio etileno den-
tro das plantas. Proxy é usado apenas para supressão da inflorescência de 
Poa annua em gramados de estação fria, especialmente em putting greens 
de Creeping Bentgrass ou grama bermuda que receberam overseeding com 
a grama Perennial Ryegrass (azevém perene). Proxy é muitas vezes mistura-
do com Primo para supressão da inflorescência de Poa annua e regulação 
do crescimento. Duas a três aplicações são feitos desta mistura e aplicada 
em intervalos de duas a três semanas.

controle de plantas daninhas em gramados

O controle de plantas daninhas é uma prática essencial para o manejo 
das gramas. As plantas daninhas podem competir com a grama desejável 
reduzindo a sua qualidade, tornando o gramado inutilizável. As plantas 
daninhas podem produzir flores e inflorescências desagradáveis à vista, 
prejudicando a estética do gramado, e criar vazios no gramado quando as 
plantas daninhas anuais morrem no final da estação de crescimento. Plan-
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tas daninhas também são menos tolerantes ao uso (pisoteio, tráfego, etc.) 
do que os gramados, assim os campos esportivos tem a tração reduzida e 
as plantas daninhas rapidamente expõem o solo ou o substrato quando o 
gramado é utilizado para prática esportiva.

Um componente chave do manejo das gramas é manter uma mono-
cultura ou uma policultura de duas espécies de gramas. A monocultura de 
grama permite o corte, fertilidade e capacidade de utilização uniformes. 
Infestações de plantas daninhas podem perturbar esta simplicidade de ma-
nejo, prejudicando a uniformidade e a durabilidade do gramado. Nos EUA, 
herbicidas tornaram-se o modo predominante de controle das plantas da-
ninhas e há poucas delas que não podem ser controladas pela aplicação 
persistente de herbicidas.

Por que controlar plantas daninhas?

Muitos tem feito a pergunta: “Por que é necessário controlar plantas 
daninhas no gramado?” Essa pergunta não é retórica e deve ser levada a 
sério. As plantas daninhas devem ser controladas no gramado para manter 
tanto o valor estético e a capacidade de uso do gramado. 

É fácil demais de simplificar o manejo de populações de plantas dani-
nhas, afirmando que “as plantas daninhas são resultado de um gramado 
ruim.” Esta declaração implica que se, simplesmente, maximizar o cresci-
mento de espécies das gramas desejadas por meio de manejo, então, as 
plantas daninhas não serão um problema. Quanto a afirmação de que ma-
ximizar o crescimento da grama pode reduzir populações de plantas da-
ninhas, qualquer um que já cuidou de um gramado sabe que esta é uma 
grande verdade. As plantas daninhas são adaptadas para prosperar em am-
bientes adequados ou não.

Adicionalmente, as plantas daninhas são resultados de um gramado 
ruim, mas as plantas daninhas, quando deixadas sem controle, também po-
dem enfraquecer ainda mais o gramado. O capim comprido (Paspalum di-
latatum) conhecido como Dallisgrass nos EUA, é um excelente exemplo de 
plantas daninhas que compete com o gramado e como ele pode continuar 
a degradar o gramado se deixar de ser controlado. O capim comprido é 
uma gramínea perene cespitosa (que forma moita). As moitas se dispersam 
por rizomas curtos, que gradualmente se espalham sobre o gramado. Antes 
de lançar folhas e talos o capim comprido espalha-se pelo gramado criando 
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um ambiente de sombra, limitando o crescimento do gramado. O capim 
comprido morre e volta para o meristema inicial nos meses de inverno e 
fica uma região redonda desprovida de grama no entorno desta gema. A 
erosão começa a ocorrer nos meses de inverno ao redor da moita do capim 
comprido. A erosão diminui a possibilidade de a grama rebrotar dentro da 
área vazia, sem grama. A erosão também cria um local irregular e incerto 
para o crescimento da grama. Na primavera seguinte, o capim comprido 
continua aumentando a área da sua moita ao redor da área ligeiramente 
erodida e começa a competir para expandir ainda mais.

Biologia e aspectos ecológicos das plantas daninhas são áreas importan-
tes para o manejo eficaz de plantas daninhas em gramados. Tais aspectos 
incluem: identificação adequada, ciclos de vida, floração e produção de se-
mentes e dinâmica do banco de sementes.

Identificação de plantas daninhas

A chave para qualquer estratégia de manejo de plantas daninhas é a 
identificação correta destas. Espécies de plantas daninhas variam em sua 
resposta aos herbicidas, às condições ambientais e às práticas de manejo. 
Através da adequada identificação da espécie pode-se compreender como 
esses fatores afetam a planta daninha específica ou saber quais fatores es-
pecíficos influenciaram a invasão da espécie.

A identificação de plantas daninhas é realizada por meio da determi-
nação passo a passo do tipo de planta, da família, gênero e espécie. Tipo 
de planta é um termo geral para o grupo global no qual a planta daninha é 
classificada. Tipos de plantas daninhas em gramados incluem monocotile-
dôneas gramíneas e não-gramíneas e dicotiledôneas ou plantas daninhas 
de folha larga. Monocotiledôneas gramíneas são todas as espécies que 
pertencem à família Poaceae ou famílias das gramíneas. Gramíneas ver-
dadeiras são caracterizadas por possuírem caules arredondados ou acha-
tados que são ocos, exceto nos nós. Folhas de gramíneas são alternadas e 
podem ser pubescentes ou glabras. Monocotiledôneas não-gramíneas in-
cluiem cinco famílias: Cyperaceae, Juncaceae, Liliaceae, Commelineaceae 
e Iridaceae. Cyperaceae e Juncaceae são mais parecidas com gramíneas e 
muitas vezes são confundidas como tal. Liliaceae, Comelináceas e Iridáceas 
são mais parecidas com plantas de folha larga, principalmente devido às 
suas flores vistosas mais desenvolvidas. Membros comuns da família das ci-
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peráceas incluem a tiririca amarela (Cyperus esculentus), a tiririca (Cyperus 
rotundus), junquinho (Kyllinga brevifolia). As ciperáceas são caracterizadas 
por caules sólidos e triangulares com folhas em espiral em três fileiras no 
caule. As folhas das ciperáceas não apresentam sem pêlos.

Juncaceae é a família do junco e um membro comum encontrado em 
gramados é a Juncus tenuis. Juncáceas possuem principalmente folhas gla-
bras achatadas ou arredondadas. Folhas arredondadas são ocas com septos 
(membranas) dispersas por todo caule como suporte estrutural. Juncáceas 
são comumente encontradas em solos mais úmidos ou áreas frequente-
mente inundadas.

Liliaceae é a família do lírio e membros comuns em gramados incluem 
o alho selvagem (Allium canadensis), a cebola silvestre (Allium vineale), es-
trela-de-Belém (Ornithogalum umbellatum) e jacinto-uva (Muscari arme-
niacum). Enquanto ciperáceas e juncáceas são muitas vezes confundidos 
com gramíneas, espécies das liliáceas são muitas vezes confundidos como 
plantas daninhas de folha larga, devido à sua falta de nervuras paralelas 
distintas e flores vistosas semelhante às plantas daninhas de folha larga. 
Espécies comuns de lírios nos gramados tendem a ter flores coloridas e 
vistosas, e folhas glabras redondas ou aparentemente achatadas.

Comelinácea é a família da trapoeraba e uma espécie comum em gra-
mados é a Murdannia nudiflora (erva pomba). Comelináceas tem folhas 
largas, com nervuras paralelas indistintas, flores com três pétalas iguais, e 
caules suculentos. A Murdannia nudiflora é uma plantas daninhas anual de 
baixo crescimento, comum em áreas úmidas em regiões tropicais e subtro-
picais.

Iridácea é a família da íris e uma espécie comum é a grama de olhos 
azuis (Sisyrinchium rosulatum). Iridáceas tem flores de três pétalas com 
três sépalas coloridas muitas vezes referidas como “tépalas” (intermediá-
ria ente pétala e sépala), produzindo dois verticilos de três. As folhas são 
tipicamente lanceoladas com as partes superiores e inferiores das folhas 
frequentemente indistinguíveis.

Distinguir o tipo de planta e a família da plantas, muitas vezes pode 
responder a perguntas relacionadas com a resposta ao herbicida. herbi-
cidas do tipo graminicidas, como fluazifop e fenoxaprop, somente causam 
injúrias ou controlam as gramíneas verdadeiras. herbicidas do grupo das 
auxinas sintéticas, tais como o 2,4-D e MCPP, que agem principalmente em 
plantas daninhas de folha larga, tem pouca ou nenhuma ação em gramí-
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neas, ciperáceas, e iridáceas, mas pode ser usado para controlar algumas 
liliáceas e comelináceas.

A fase final de identificação das plantas daninhas é a determinação do 
gênero e da espécie. Ao determinar o gênero e a espécie, deve-se conside-
rar primeiro o ambiente. Certas espécies podem ser eliminadas com base 
no conhecimento das infestações regionais e falta de capacidade de sobre-
vivência em vários climas.

Além disso, deve-se considerar a intensidade do manejo seguinte. Das 
espécies de plantas daninhas no mundo, há relativamente poucas que ha-
bitam o gramado sempre roçado e este número diminui à medida que a 
altura de corte é reduzida, por exemplo, há menos de dez espécies que 
comumente infestam putting greens com a grama Creeping Bentgrass. Por 
último, existem numerosos recursos disponíveis que fornecem plantas cha-
ves que podem ser utilizadas para diferenciar entre as espécies relaciona-
das de forma semelhante.

Ciclos de vida

Existem três principais ciclos de vida de populações de plantas dani-
nhas: anual, bienal e perene. Anuais completam seu ciclo em um ano, des-
de a germinação até a reprodução. Anuais de verão completam seu ciclo 
no período de primavera-verão-outono. Anuais de inverno completam seu 
ciclo de vida no período do outono-inverno-primavera. Bienais são espécies 
que completam seu ciclo em dois anos. Em um ano as plantas normalmente 
reiniciam seu crescimento e desenvolvimento vegetativo, e no segundo ano 
entram na fase reprodutiva. No gramado, a maioria das bienais são da fa-
mília Asterácea ou da família do girassol. Exemplos de espécies comuns de 
Asteráceas são: Dente-de-leão (Taraxacum officinale), cardo negro (Cirsium 
vulgare), e cardo almiscareiro (Carduus nutans). Tal como acontece com es-
tas espécies a maioria das bienais formam uma base vegetativa em roseta e 
o segundo ano reprodutivo é também referido como a fase de lançamento 
de um pendão com as flores.

As plantas daninhas perenes são aquelas que completam seu ciclo de 
vida em mais de dois anos e predominam em todas as espécies de gramas. 
Plantas daninhas perenes não estão limitadas a um tipo de crescimento, 
como são algumas espécies de monocotiledôneas gramíneas e não gramí-
neas e folhas largas comuns em gramados. Além disso, as principais es-
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pécies de grama, exceto a grama Ryegrass (azevém), são perenes, assim, 
muitas são consideradas plantas daninhas quando se está tetando manter 
uma monocultura de outra espécie de grama. A mais predominante destas 
é a grama bermuda, que é considerada uma planta daninha de todas as 
espécies de grama nos EUA.

Floração e produção de sementes

Para a maioria das espécies de plantas daninhas, a produção de semen-
tes é a principal forma de propagação e disseminação. Assim, a interrupção 
da produção de sementes pode ser um método valioso no manejo das plan-
tas daninhas. 

Banco de sementes dinâmico

A produção de sementes de plantas daninhas acarreta à maior contami-
nação de plantas daninhas no solo - também conhecido como o banco de 
sementes. Ao impedir às plantas daninhas de florescer e produzir sementes 
pode-se reduzir o número de plantas daninhas que germinam a cada ano, 
melhorando assim o controle.

Classificação de plantas daninhas

As plantas daninhas em gramados são classificadas frequentemente de 
acordo com quatro áreas, a fim de simplificar a discussão das possíveis es-
tratégias de controle: tipo de planta daninha, família, ciclo de vida e hábito 
de crescimento sazonal. O tipo de planta daninha classifica em primeiro 
lugar plantas dicotiledôneas ou monocotiledôneas.

Dicotiledôneas, ou plantas de folha larga, são prolíficas em gramas, 
mas são consideradas mais fáceis de controlar devido à diferença entre o 
gramado e as folhas largas, fisiologicamente existem inúmeros herbicidas 
disponíveis para controlar estas plantas daninhas. Monocotiledôneas e di-
cotiledôneas pode ainda ser classificadas especificamente em famílias de 
plantas. Monocotiledôneas são principalmente as plantas daninhas gramí-
neas (Poáceas), mas pode também incluir as plantas daninhas na família 
Ciperáceas, Liliáceas e Comelináceas.

Uma vez que inúmeras famílias de dicotiledôneas são apresentadas 
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como plantas daninhas em gramados, distinguir entre as famílias de dicoti-
ledôneas muitas vezes não é vantajoso. No entanto, existem duas famílias 
de dicotiledôneas que são mais predominantes do que as outras - Asteráce-
as e Fabáceas. A família Asterácea (também conhecida como Compositae) é 
composta principalmente de plantas do tipo roseta com flores de tipo com-
pósito Membros da família Asterácea incluem Dente-de-leão (Taraxacum 
officinale) e Bonina ou margarida do gramado (Bellis perennis). A família Fa-
bácea (também conhecido como Leguminosae) é composta principalmente 
de plantas com trifolíolos ou folhas compostas, fixadoras de nitrogênio e 
inflorescências com agregados de flores zigomorfas. Membros da família 
Asterácea incluem trevo branco (Trifolium repens), trevo verdadeiro (Trifo-
lium dubium) e ervilhaca (Vicia sativa).

A classificação do ciclo de vida (anual e bienal) é importante quando se 
considera a aplicação de herbicidas. herbicidas de pré-emergência tradi-
cionais só vão evitar o surgimento de espécies de plantas daninhas anuais, 
enquanto que espécies de plantas daninhas perenes que não são visíveis 
no gramado devido a um estado de quiescência ou dormência muitas ve-
zes pode ressurgir sem interferência do herbicida de pré-emergência. Da 
mesma forma, a aplicação de herbicidas em pós-emergência para espécies 
de plantas daninhas que tenham completado o seu ciclo de crescimento é 
muitas vezes desnecessária, porque elas vão morrer devido à conclusão do 
seu ciclo de vida e condições desfavoráveis   de crescimento.

As ervas daninhas são também classificados de acordo com hábito de 
crescimento sazonal. Hábito de crescimento sazonal classifica as plantas da-
ninhas em de estação quente ou de estação fria, semelhantes à classificação 
das espécies de gramas. As plantas daninhas de estação quente crescem 
ativamente durante o período de crescimento na primavera-verão-outono e 
podem ser anuais, bienais ou perenes. As plantas daninhas de estação quen-
te são predominantes em todo o Estados Unidos, mas são mais persistentes 
na zona de transição, sudeste, sudoeste e sul da Califórnia.

As plantas daninhas de estação quente podem persistir como perenes 
no sul dos EUA, mas como anuais no norte do EUA, devido à incapacidade 
da vegetação perene em persistir durante o inverno. As plantas daninhas de 
estação quente são predominantemente espécies C4, mas algumas plan-
tas daninhas C3 podem persistir como plantas daninhas de estação quente 
(por exemplo a planta daninha Chenopodium album). As plantas daninhas 
de estação fria tendem a persistir mais no norte dos EUA ou crescendo 
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ativamente principalmente no outono-inverno-primavera, no sul dos EUA. 
No norte os EUA, as plantas daninhas podem persistir durante a estação de 
crescimento na Primavera-Verão-Outono ou Outono-Inverno-Primavera. As 
plantas daninhas de estação fria são predominantemente espécies C3.
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introdução

hoje no Brasil são aproximadamente 200 produtores que produzem cer-
ca de 20 variedades de grama em todo país. Dentre elas, grama esmeralda, 
São Carlos, Santo Agostinho, esmeralda imperial, bermudas, entre outras.

Para que o produtor possa comercializar sua produção, deve seguir al-
gumas regras definidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) que regula, através de leis, a produção de mudas.

Primeiramente, o produtor deve estar em conformidade com suas res-
ponsabilidades sociais, ou seja, que tenha sua propriedade devidamente 
registrada seguindo a lei de uso do solo de seu estado e o código florestal, 
que tenha seus funcionários registrados segundo as leis trabalhistas e que 
tenha seus impostos recolhidos a cada nota fiscal emitida.

Além destes pontos, algumas exigências técnicas também devem ser 
cumpridas junto ao MAPA, como a necessidade de que haja um respon-
sável técnico pela produção e que se comprove a origem de cada espécie 
produzida.

Este conjunto de atitudes da cadeia da produção de gramas (entenda, 
fornecedores de insumos, produtores, órgãos reguladores e comércio) é 
condicionante para que o mercado da grama seja legalizado e que garanta 
a entrega em sua casa de um produto de origem confiável.

Tudo isso pode parecer comum e óbvio, mas o que acontece na prática, 
é que, como não há fiscalização, existe no mercado uma grande quantidade 
de oferta de gramas que não seguem nenhuma destas regras, ou seja, não 
tem garantia de origem, não pagam seus impostos e não seguem as exigên-
cias do MAPA.
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o mercado de grama pirata

Apesar do cultivo de grama estar estabelecido no país há mais de 35 
anos e o processo produtivo estar próximo ao praticado em países de refe-
rência tecnológica como os Estados Unidos, ainda há uma distancia entre 
as tecnologias do campo e o conhecimento do consumidor do produto. In-
felizmente em 2012, parte do mercado consumidor é pouco exigente, per-
mitindo a entrada de produtos de baixíssima qualidade. 

Chama-se de grama pirata a grama comercializada que não é cultivada, 
geralmente de espécie nativa que se forma em pastos e campos sem ne-
nhum tratamento contra pragas ou doenças. O produto não segue qualquer 
padrão, pois em função da sua colheita manual, os pedaços não tem for-
mato definido o que dificulta a controle da quantidade do produto entre-
gue pelo consumidor, já que a unidade de compra é em metros quadrados. 
Além da falta de padrão, o material entregue é um conjunto de diversas es-
pécies de gramíneas, entre ela, diversas plantas daninhas que contaminam 
o local onde este material será utilizado, além da baixíssima contribuição 
paisagista deste material.

Não fossem todos estes pontos negativos suficientes para afugentar o 
consumidor, duas questões maiores são fatores agravantes para a situação: 
o impacto ambiental deste extrativismo e o impacto social ligado a sonega-
ção de impostos. 

Sobre o extrativismo é necessário considerar que as áreas após a coleta do 
produto são abandonadas descobertas e fica sob responsabilidade da nature-
za recuperar as áreas que muitas vezes são regiões de mananciais e o proces-
so de erosão se inicia imediatamente. Por outro lado, sem qualquer vínculo 
empregatício, o uso de mão de obra é esporádico, os trabalhadores contra-
tados para cada coleta, por sua baixa especialização, são expostos a riscos de 
acidentes pelo uso das ferramentas sem qualquer equipamento de proteção 
individual, destaca-se que esta atividade é amplamente divulgada em vídeos 
de “colheita” de grama nativa na internet, como se fossem propaganda.

Assim, irresponsabilidades ambiental e social, baixíssima qualidade de 
produto e falta ou nenhuma fiscalização qualificam a clandestinidade do 
mercado de grama pirata. 

Para entender porque ainda existem consumidores para este tipo de 
produto frente ao avanço tecnológico das gramas cultivadas é necessário 
uma analise rápida de quem é o consumidor de grama no Brasil.
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Em uma escala simples e resumida do mais exigente para o menos exi-
gente, os profissionais de gramados esportivos encabeçam a lista de con-
sumidores adquirindo espécies extremamente puras e produtos com cer-
tificação internacional. Em seguida, os profissionais de paisagismo (e seus 
clientes) se comportam com mais ou menos exigência em função do padrão 
de investimento de seus jardins e também do tamanho das áreas a serem 
gramados. E, por ultimo, tem-se no mesmo conjunto as entidades públicas 
e as grandes construtoras que se dedicam a obras como parques e rodovias 
onde o item “grama” significa pouco dos orçamentos milionários e em geral 
o fornecimento ultrapassa o nível de terceirização. Chega-se ao extremo de 
uma grande empresa que ganhou a concorrência subdividir a obra para di-
versas outras empresas, que por sua vez terceirizam suas atividades, inclu-
sive o plantio de grama que subcontrata o fornecimento; e claro, nenhuma 
parte desta complexa rede de negócios se responsabiliza pela qualidade do 
serviço entregue, afinal sabe-se muito claramente que esta estrutura invia-
biliza qualquer tentativa efetiva de fiscalização. 

No entendimento dos gramicultores devidamente legalizados esta situ-
ação de concorrência desleal consiste em um freio ao desenvolvimento do 
setor e nesse sentido seria necessária uma série de ações conjuntas a fim 
de fortalecer o setor legalizado e impedir a clandestinidade.

A concepção do projeto Grama legal

Reunidos na última edição do SIGRA – Simpósio sobre Gramados em 
2010 os gramicultores se organizaram para que ações de combate à pirata-
ria começassem a ser desenvolvidas. E a partir de agosto de 2010, o projeto 
Grama Legal teve seus trabalhos iniciados, sob o amparo jurídico da AGRA-
BRÁS - Associação dos Gramicultores do Brasil, porém, tendo comissão de 
associados para gestão e aporte de recursos específicos para o projeto. 

Assim, o primeiro desafio deste trabalho seria manter a confiança e a 
motivação dos investidores, afinal, era sabido que as atividades não teriam 
resultados em curto prazo. Então, a fim de garantir o investimento dos parti-
cipantes do projeto, atividades de comunicação mensal como prestação de 
contas das atividades foram preponderantes para a continuidade do projeto. 

O segundo desafio foi entender, perante a certeza que aquela concor-
rência desleal era ilegal, qual legislação poderia ser mais efetiva para o tra-
balho de fiscalização e efetiva separação do clandestino para o legal.
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E já em novembro de 2010, com a contratação de um assessor jurídico, 
conhecedor da legislação de mudas e também do mercado de gramas, que 
ficou definida a lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003 e o decreto nº 5.513, 
de 23 de julho de 2004 que aprova o regulamento da referida lei que dis-
põe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas mantido no âmbito 
do MAPA como referências para ações do projeto Grama Legal. Seguem os 
destaques da lei com maior aderência as questões do projeto:

Art 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

XXVI - muda: material de propagação vegetal de qualquer gênero, 
espécie ou cultivar, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, 
que tenha finalidade específica de plantio;

Art 7º Fica instituído, no Mapa, o Registro Nacional de Sementes 
e Mudas - Renasem.

Art 8º As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades de 
produção, beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, 
comércio, importação e exportação de sementes e mudas ficam obri-
gadas à inscrição no Renasem.

§ 1º O Mapa credenciará, junto ao Renasem, pessoas físicas e 
jurídicas que atendam aos requisitos exigidos no regulamento desta 
Lei, para exercer as atividades de:

I - responsável técnico;
O Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004 que aprovou o Regu-

lamento da referida lei e estabelece:
Art. 4o A pessoa física ou jurídica, que exerça atividade de produ-

ção, beneficiamento, reembalagem, armazenamento, análise, comér-
cio, importação ou exportação de semente ou muda, fica obrigada a 
se inscrever no Registro Nacional de Sementes e Mudas - RENASEM.

Art. 91. No que se refere a este Regulamento, a nota fiscal deverá 
apresentar, no mínimo, as seguintes informações:

I - nome, CNPJ ou CPF, endereço e número de inscrição do produ-
tor no RENASEM;

Art. 114. Toda pessoa física ou jurídica que utilize semente ou 
muda, com a finalidade de semeadura ou plantio, deverá adquiri-las 
de produtor ou comerciante inscrito no RENASEM, ressalvados os 
agricultores familiares, os assentados da reforma agrária e os indí-



Tópicos atuais em gramados III

84

genas, conforme o disposto no § 3o do art. 8o e no art. 48 da Lei no 
10.711, de 2003.

Art. 186. É proibido ao usuário de sementes ou de mudas, e cons-
titui infração de natureza leve, adquirir:

I - sementes ou mudas de produtor ou comerciante que não esteja 
inscrito no RENASEM, ressalvados os casos previstos no § 2o do art. 
4o deste regulamento; ou

II - sementes ou mudas de produtor ou comerciante inscrito no 
RENASEM, sem a documentação correspondente à comercialização.

A partir deste entendimento da legislação, foi possível fazer a estrutu-
ração burocrática para ações do projeto em função dos diferentes públicos 
de interesse, ou seja, os órgãos públicos licitantes, os clientes que adquirem 
produtos diretamente das grameiras ou floricultura e também para seções 
de compras de grandes entidades que adquirem grama para suas obras. 
Tudo isso seguido da divulgação que existem argumentos suficientes para 
combater qualquer comércio de grama pirata.

frentes de ataque

Após cinco meses de estruturação e planejamento o projeto Grama Le-
gal finalmente iniciou suas ações de combate, divididas em frentes de ação, 
apresentadas a seguir:

licitações

Buscando o desafio de não deixar que os órgãos sob a orientação do as-
sessor jurídico atentando para as regras da Lei Nacional de Licitações, tem 
sido feitos questionamentos ao edital licitatórios cujo objeto é aquisição de 
grama. Basicamente se questiona a apresentação da inscrição no Renasem 
com requisito de participação no processo de venda. 

O sistema formal das licitações públicas onde todo o andamento deve 
ser exposto a sociedade, obriga à entidade, em maioria, prefeituras, a res-
ponder positivamente aos questionamentos oficiais feitos pela AGRABRÁS, 
o que força as instituições a seguirem as leis.

Este trabalho apesar de ser um esforço pontual e de resultados peque-
nos a cada certame traz informações estatísticas relevantes sobre o merca-
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do de grama, sobre preços praticados, sobre o comportamento do consu-
midor publico, sobre as falhas nas leis de licitações e de sementes e mudas 
e, sobretudo, sobre a baixa eficiência da fiscalização nacional.  

A seguir alguns dados da fiscalização dos editais licitatórios:

Números da fiscalização de editais licitatórios

Objeto: Aquisição de Grama

Período: fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012.
88 - editais licitatórios

14 - editais não acessíveis

12 - outros

 5 - publicados com a exigência do Renasem como condição de 
participação

49 - editais licitatórios abordados pelo Projeto Grama Legal
2 - suspensos;

19 - respostas;
13 - editais que incluíram o Renasem como condição 
de participação

Volume de grama negociado em 74 editais acessados (em metros quadrados)
Grama Esmeralda 3.106.741
Grama Batatais 2.837.348
Grama Bermudas 660.000
Grama São Carlos 141.000
Grama Santo Agostinho 800

Valores negociados em 15 editais acessados
R$ 4.742.725,87

Distribuição
16 estados e 76 municípios

fomento de mercado

Uma ação de combate à pirataria não se sustenta se não houver uma 
estrutura de abastecimento do mercado antes coberto pelo produto clan-
destino, assim como, o consumidor consciente da ilegalidade ainda poderá 
resistir na mudança se os preços dos produtos não forem competitivos. Foi 
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atentando para estes dois pontos que ações para promoção da grama cul-
tivada foram desenvolvidas.

Primeiramente, foi necessário criar um espaço de reunião de informa-
ção e acesso a qualquer publico. Objetivo atingido através da criação de um 
blog, página gratuita de internet para postagens rápidas e divulgação de 
notícias, no ar no endereço www.gramalegal.blogspot.com. Esta página já 
teve mais de 8 mil acessos e reúne todas as informações públicas do proje-
to e os canais abertos de relacionamento como email e acesso as páginas 
do Facebook e Twitter.

Em seguida, nos primeiros meses de projeto, através do serviço contra-
tado de assessoria de imprensa e comunicação foi realizada uma campanha 
de divulgação do Grama Legal que incluiu o desenvolvimento de materiais 
de apoio como logo, folder e cartaz.

Além destes materiais, nos meses de março e abril de 2011, foram ao 
ar sete reportagens em TV sobre assuntos como a produção de grama, o 
projeto Grama Legal e os gramados para a Copa do Mundo, com destaque 
para uma matéria no programa Globo Rural da Rede Globo que repercutiu 
nacionalmente. Além da televisão foram noticiadas dezenas de matérias 
em jornais e revistas especializadas, com destaque para uma reportagem 
no Suplemento Agrícola do Jornal O Estado de São Paulo onde o jornalista 
fez uma séria interpretação do projeto e chegou a criar um quadro dos be-
nefícios de adquirir grama legalizada.

Já com o projeto com seis meses de atividade, a fim de apresentar o 
abismo tecnológico entre o produto clandestino e a grama cultivada foi pro-
duzido um filme em alta qualidade mostrando o desenvolvimento do setor, 
chamando atenção para a importância e responsabilidade em adquirir um 
produto legalizado. Lançado na Fiaflora Expo Garden 2011, este material 
chamado “Gramicultura no Brasil” está disponível nas principais redes so-
ciais na internet e também foi distribuído a cada participante do projeto 
para que utilize nos esforços de venda.

Outro espaço para aproximação com o consumidor é o Informativo Ver-
de, uma publicação bimestral, de 18 anos de tradição, onde o projeto Gra-
ma Legal tornou-se colaborador e contribui com conteúdo há 8 edições, 
com textos de interesse geral que chamam a atenção para o consumo lega-
lizado e suas consequências. 

Em todos os casos, são conteúdos técnicos, porém de linguagem leve e 
acessível a qualquer publico demonstrando a seriedade e maturidade do setor.
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força tarefa rodovias

Um mercado pouco explorado pelos produtores de grama cultivada e 
tradicionalmente conhecido como consumidor de grama ilegal é o de can-
teiros e taludes de rodovias. Sob a cultura de que as variedades não produ-
zidas fazem melhor cobertura vegetal e que estas apresentam preços muito 
mais baixos de que grama cultivada, poucos gramicultores se aventuraram 
a desenvolver este mercado.

Inicialmente foi produzido um kit com informativo, folder e CD com con-
teúdos de legislação e mercado e divulgado para mais de 100 endereços de 
tradicionais compradores de grama como prefeituras, concessionárias de 
rodovias, concessionárias de força e luz, superintendências regionais da In-
fraero e grandes construtores. Esta iniciativa não gerou resultados aparen-
tes, pois apesar do conhecimento da lei, muitas destas entidades realizam 
seus processos de compras de grama de modo particular ou terceirizado o 
que impossibilita a visualização de resultados.

Entretanto, este insucesso orientou para a mudança de abordagem jus-
tamente nas entidades particulares. Considerando que a grama cultivada 
é um produto de qualidade superior, buscaram-se separar as entidades 
diferenciadas, se possível, empresas de capital aberto que tem um olhar 
especial para as questões de sustentabilidade. Assim aquela cultura do ma-
terial inferior e barato poderia ser substituída se alguma empresa estivesse 
disposta a inovar. E assim, após algumas tentativas, a CCR Engelog, empresa 
de engenharia que reúne todos os projetos Grupo CCR decidiu conhecer 
melhor e entender do que se tratava o projeto Grama Legal.

O Grupo CCR é responsável por quase 2.500 quilômetros de rodovias 
em concessão, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná através de 
nove empresas concessionárias, entre outras atividades que incluem ges-
tão do sistema de pedágios Sem Parar e linhas de metrô.

Apresentada a questão da legislação e convencidos a realizar testes com 
a grama cultivada após o primeiro encontro, já são seis meses de relaciona-
mento entre o projeto Grama Legal e a empresa, com mais duas reuniões, 
um contrato fechado de fornecimento de 60.000 metros de grama e previ-
são do uso de grama cultivada nos projetos a serem executados em 2012 
e 2013.

Uma entidade como esta que decidiu sair na frente já compreendeu os 
benefícios da grama cultivada e deve ser exemplo para outras concessio-
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nárias e construtoras, sobretudo em relação ao grande benefício da grama 
cultivada na diminuição no custo de manutenção.

Algumas obras já sinalizam para uso de grama cultivada, porém não é 
possível aferir se é resultado direto do projeto Grama Legal ou indireto em 
função da maturidade e desenvolvimento do mercado.

relacionamento junto ao mApA

Talvez o principal personagem de um trabalho de combate a pirataria 
seja o órgão fiscalizador, no caso da gramicultura, é o MAPA, onde é manti-
do o relacionamento frequente e que cumpre papel importante no desen-
volvimento da gramicultura.

Em 2006, a AGRABRÁS entregou a esta entidade uma proposta de tex-
to das Normas Específicas de Produção da Cultura da Grama, porém não 
houve desenvolvimento deste documento no âmbito do MAPA. Entretanto, 
um alicerce fundamental foi construído de 2006 a 2010 que são todas as 
instruções normativas que esclarecem e orientam para a correta aplicação 
da lei de Sementes e Mudas, nº 10.711, já descrita neste texto onde a gra-
micultura está contemplada.

Neste cenário, o início do projeto Grama Legal em 2010 culminou com a 
retomada da redação e revisão das “Normas Específicas e Padrões para Pro-
dução de Sementes e Mudas de Grama”. Desde então, tem sido realizadas 
reuniões ordinárias da CSM – Comissão de Sementes e Mudas do Estado de 
São Paulo, órgão colegiado onde são membros os profissionais do MAPA e 
também pesquisadores e profissionais de diversas entidades como Embra-
pa, CATI, Secretaria de Agricultura e universidades. Para estas reuniões os 
gramicultores são convidados a participar e contribuir com o conhecimento 
específico da cultura.

Já foram mais de 10 encontros e o documento está em fase final de 
sua construção, após o encerramento do texto, os próximos passos são a 
consulta pública e em seguida publicação. Este documento servirá de re-
ferência para a condução de um campo de produção e orientará o respon-
sável técnico para manter documentos de controle da produção, além dos 
processos de inscrição, para que na ocorrência de uma fiscalização, toda a 
documentação comprove a regularidade do gramicultor.

Além da elaboração deste documento, estes encontros tem permitido o 
desenvolvimento de um relacionamento de confiança entre as entidades, o 
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que amplia a responsabilidade e seriedade de ambas nas decisões tomadas 
nos assuntos da gramicultura.

denúncias

Desde o início do projeto e da fiscalização das licitações foram envia-
das ao MAPA cinco denuncias de consumo duvidoso de grama, das quais 
somente duas evoluíram para fiscalização in loco após um ano de processa-
mento. Este é um dos desafios que o Projeto Grama Legal enfrenta e neste 
sentido somente o relacionamento diretamente na coordenação nacional 
de sementes e mudas no Ministério da Agricultura em Brasília poderá in-
dicar qual o melhor caminho para ganhar eficiência nas denuncias. Até o 
encerramento deste texto a reunião não foi agendada.

De todo modo, a comissão Grama Legal, que coordena as atividades 
deliberou em reunião concentrar esforços em outras atividades do projeto 
e não nas denuncias, afinal, outras atividades tem trazido retornos e bene-
fícios mais imediatamente ao projeto e seus participantes. 

Ações concomitantes

Algumas questões da gramicultura apesar de não contemplarem dire-
tamente o escopo do projeto são preponderantes ao desenvolvimento do 
setor, o Grama Legal apoia as iniciativas e tem participado destas ações. 

Com a aproximação dos eventos esportivos de 2014 e 2016 algumas 
questões tem se tornado mais urgentes como o uso de agrotóxicos em gra-
mados esportivos, esta questão está sendo trabalhada na ABAS – Associa-
ção Brasileira dos Aerossóis e Saneantes Domissanitários em conjunto com 
diversas entidades para articulação de uma norma regulamentadora com 
urgência para este setor, a convite das entidades, o Grama Legal tem parti-
cipado e contribuído com a iniciativa.

O projeto Grama Legal foi convidado para participação na Câmara Se-
torial Federal da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais, até o 
encerramento deste texto, a reunião não havia sido realizada.

A ausência de agrotóxicos registrados para a cultura da grama também é 
um assunto em discussão e algumas pequenas reunião já foram realizadas 
para fomentar os registros e ampliar a legalização da gramicultura.



Tópicos atuais em gramados III

90

conclusão

O cenário conjunto da proximidade dos eventos esportivos, o país em 
pleno desenvolvimento onde cada obra de infraestrutura contempla quan-
tidades relevantes de grama e, principalmente, gramicultores organizados, 
legalizados e empenhados em seu desenvolvimento e crescimento configu-
ram um solo fértil para um projeto como este.  

Um projeto de combate aos ilegais é necessário a qualquer setor, agrí-
cola ou não, afinal pirataria não é exclusividade de um ou outro mercado. 
Entretanto, para a gramicultura, o Grama Legal trouxe mais do que a con-
tenção dos ilegais, trouxe a certeza aos gramicultores que a cultura no país 
poderá ser desenvolvida a um padrão comparável ao internacional, seguin-
do exemplos e se dedicando com seriedade à elevação do padrão de toda 
a cadeia.
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Abstract

Modern stadium constructions provide a spectacular theatre for the 
worlds greatest sporting events, providing a legacy of spectacular architec-
ture, iconic world wide association with nameplaces and an unforgettable 
experience for those lucky enough to play or spectate. The quality of these 
facilities improves the nature of the game, the spectacle and indeed the 
ability of the facility to generate revenue and attract multiple events to pro-
vide a sustainable business plan, beyond the big tournaments which brand 
the stadium and host city in the worlds mind forever. The surface prefer-
ence of players at all levels in stadiums continues to be natural turf. The 
expectations of natural turf surfaces have increased markedly in the past 
7 years with players, management and fans becoming more educated and 
vocal on the issues and the potential solutions which generally magnify into 
a “silver bullet” recommendation of a single product or solution. 

 In recent times the UDEM principle developed by FIFA delivers a more 
holistic approach to understanding the problem and managing it rather 
than eliminating it at the expense of other aspects of the building func-
tionality or design. The UDEM principle is being used for the delivery of the 
stadium pitches for the FIFA World Cup Brasil 2014; Understand, design, en-
gineer and managing core aspects of the pitch and grass have led to the aim 
of the FIFA 2014 Brasil project aiming to be the worlds first football tourna-
ment without pitch problems. The UDEM principle stakeholders in Brasil 
include the host city and taxpayers, the stadium contractor, the stadium 
operator, the local organising committee and the tournament owner FIFA. 
The roll out principle is built on the FIFA stadium requirements handbook 
which gives benchmarks and best practice information on the development 
of stadium pitches worldwide
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understand

This involves gathering all factual, research and local experience infor-
mation from an early stage and collating it.It includes measurement of the 
stadium shade problems, prediction and modelling of sunlight levels, and 
calculation of options to manage shade problems using the STRI hemiview 
shade calculation system. This allows accurate prediction of within stadium 
shade problems on a month by month basis. The addition of supplemen-
tary lighting reduces shade problems on grass but does not eliminate them. 
The climate in terms of sunshine, heat, humidity and rainfall will also deter-
mine the type of grass used and the type of pitch construction and technol-
ogy recommended. Risk identification and management is a core part of 
understanding the challenge. It is important that at the understand stage of 
the process there is no single piece of pitch building technology, grass type, 
maintenance or product used which solves the problem. A combination of 
understanding all of these items allow a risk managed approach to the pitch 
project. 

design

Detailed site specific design and specification which exactly quantify the 
proposal is essential. All of the aspects of design of the pitch are co- related; 
pitch construction methodology, associated grasses and management and 
risk reduction technologies. Such risk reduction technologies include ISASS 
(in Situ Air Sparging Systems) which allow the accurate control of moisture 
and air in the soil profile in the stadium environment. The system involves 
the installation of a sealed network of high capacity pipes attached to a high 
volume fan which can apply pressure or suction to the pitch. The attenua-
tion capacity achieved in the bespoke pitch base combined with the suction 
power of the ISASS mean the risk of surface ponding is significantly reduced. 
Using the system on ventilate provides a powerful consistent circulation of 
air, cooled from the lower rootzone and gravel layers allowing mitigation 
of the poor air flow environment created within the stadium. The use of 
such technology will also mean that a better grass growing environment 
is created, reducing plant stress during warm periods, surface stability and 
moisture during wet periods and reduce inputs and costs accordingly in the 
longer term. The use of reinforcements is also a risk reduction methodology 
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used in modern stadia allowing a sertain level of stability even when the 
grass surface becomes weak. The prediction and expectation of the weak-
ening of turfgrass vigour within the stadium is a reality rather than a risk 
regardless of the technology used. Hence, having the reinforcement as a 
surface stabalising agent allows the production of a better quality surface 
with a more immature sward which relies on the grass to simply be healthy 
and green rather than mature with deep strong rooting. The misconception 
that intensive, consistent deep strong rooting is achievable within the mod-
ern stadium within the timeframe allowed from pitch construction to usage 
can lead to poor decisions made in this regard. The principle of the UDEM 
design section means we cant expect miracles from the grass; establish it, 
maintain it, rely on it for performance and feel but don’t over rely on the 
grass alone; mitigate the risk of grass problems. Examples from extreme 
climates in 2012 show how after intensive use and loss of grass cover in -25 
degrees celcius, the surface remained stable, playable and hjad excellent 
ball/surface/player interaction with a much shorter period of time of recov-
ery. Components such as irrigation design are also important here in terms 
of water application evenness, location of sprinklers and the ability of the 
reservoir to re attuate between cycles. 

engineer

In 2009 the pitch at Croke Park stadium in Dublin was reconstructed 
while hosting the worlds largest concert, the U2 360 tour. A video on you-
tube subsequently watched by thousands of stadium constructors around 
the world raised the expectation on the speed, equipment, technology and 
skill demanded when building a pitch. In 2005 the average stadium pitch 
construction took from 8 to 10 weeks. Now this has been reduced to be-
tween 3 and 6 weeks. Applying the correct engineering including high qual-
ity equipment and skilled craftsmen to build the pitch as well as high quality 
components, constantly checking the pitch from an engineering perspective 
is now a reality. The modern pitch installer also has much more interaction 
with the main contractor building the stadium as the components to oper-
ate and build the pitch interact intimately with the building. Quality assur-
ance, management and supervision of materials and tolerances achieved at 
this level are also very important. 
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manage

Management of grass within the modern stadium is much more com-
plex than in a regular small stadium or open training pitch. For every action 
of management within the stadium unit, the turfgrass plant in the pitch 
will react accordingly, some positive, some negative in terms of vigour and 
plant. A general move away from “management progrmmes” and more to 
preventive management aimed at understanding how the pitch is react-
ing to currently management practices and adjusting recommendations 
accordingly has proven successful. having the correct tools such as supple-
mentary lights and the necessary equipment to make these subtle opera-
tions work is critical. The FIFA stadiums handbook provides a full equipment 
list aimed at empowering the local team to carry out recommendations on 
pitch maintenance without compromise. The use of scientifically collected 
factual in real time including moisture, hardness, traction, grass cover, ball 
bounce and stud penetration. This allows the agronomist and groundsman 
to develop recommendations based on factual information rather than 
“feel” or “touch”. This is a general trend which has started in golf course 
agronomy and continued into stadium agronomy and management. Under-
standing and management of the pitch in the combined stadium and local 
environment requires agronomic experience and skills at a local level. The 
operational and skills transfer requirement with training to stadium staff 
on how to react to problems but also how to regularly record information 
is also an important part of the manage process. Management of pests and 
diseases require a high level of on the ground local knowledge to allow 
rapid decision making on treatments. The presentation of the pitch and 
attention to detail in the final moments before the game also influence the 
performance of the surface. 

Concerts are a regular part of the management of the modern stadium. 
In recent times it has become necessary to internationally classify the type 
of event held on the pitch by the size of the stage, duration of the event and 
the likely damage it will do. These have been defined as the STRI catego-
ries 1-4, 1 being the least harmful to the grass, 4 being the most harmful. 
Detailed planning, risk management and use of technology such as pitch 
covering as well as co-operation and speedy removal of stages by promot-
ers who are tied to very defined contracts with associated penalties mean 
more concerts can be held with minimal effect on the surface. 
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resumo

As construções dos estádios modernos proporcionam um local de espe-
táculo para os maiores eventos esportivos do mundo, provendo um legado 
de grandiosa arquitetura, símbolo da sociedade mundial e uma experiên-
cia inesquecível para aqueles que jogam ou apenas assistem. A qualidade 
destas instalações melhora a natureza do jogo, o espetáculo e, certamente 
a capacidade da instalação para gerar receitas e atrair vários eventos para 
proporcionar um plano de negócios sustentável, além dos grandes torneios 
os quais marcam para sempre o estádio e a cidade anfitriã na mente de 
todo mundo. A superfície preferida nos estádios, pelos jogadores, de todos 
os níveis, continua a ser a grama natural. As expectativas sobre as superfí-
cies gramadas naturais tem aumentado significativamente nos últimos sete 
anos, com jogadores, gerentes de campos e torcedores tornando-se cada 
vez mais conhecedores sobre as questões e as possíveis soluções, as quais 
geralmente se ampliam em uma recomendação de um simples produto ou 
solução, ou seja, uma solução simples para resolver um único grande pro-
blema.

introdução

Nos últimos tempos, o princípio UDEM (Understand – Design – Engine-
er – Management) desenvolvido pela FIFA oferece uma abordagem mais 
holística para a compreensão e gerenciamento do problema, ao invés de 
eliminá-lo à custa de outros aspectos da funcionalidade da construção ou 
do projeto. O princípio UDEM está sendo usado na implantação dos cam-



Tópicos atuais em gramados III

96

pos dos estádios para a Copa do Mundo do Brasil de 2014: “Compreender”, 
“Projetar”, “Construir” e “Manejar”. Os aspectos centrais do campo e da 
grama tem sido a intenção do projeto “Brasil 2014” da FIFA, com o obje-
tivo de ser o primeiro torneio de futebol do mundo sem problemas com 
os campos. As partes interessadas no princípio UDEM no Brasil incluem a 
cidade anfitriã e os contribuintes, o contratante do estádio, o operador do 
estádio, o comitê organizador local e a proprietária do torneio, a FIFA. A im-
plantação do princípio é fundamentada no manual da FIFA sobre os requisi-
tos para os estádios de futebol que dá pontos de referência e informações 
sobre as melhores práticas no desenvolvimento de campos de futebol em 
estádios de todo o mundo.

compreender (Understand – udem)

Esta fase envolve a coleta de todos os fatos, pesquisas e informações so-
bre a experiência local, desde a fase inicia. Isto inclui a medição dos proble-
mas de sombreamento do estádio, predição e modelagem dos níveis de luz 
solar, e o cálculo de opções para gerenciar os problemas de sombra usando 
o analisador de imagens hemisféricas (hemiview) e sistema de cálculo de 
sombreamento do STRI (Sport Turf Research Institute – Instituto de Pesqui-
sa em Gramados Esportivos). Eles permitem a previsão exata de problemas 
de sombreamento dentro do estádio, mês a mês. A adição de iluminação 
suplementar reduz os problemas de sombra na grama, mas não os elimina. 
O clima, em termos de brilho da luz solar, calor, umidade e precipitação 
também vai determinar o tipo de grama utilizado, o tipo de construção do 
campo e a tecnologia recomendada. Identificação e gestão de riscos é uma 
parte essencial do entendimento do desafio. É importante que, na fase do 
entendimento do processo não haja uma única peça da tecnologia de cons-
trução do campo, do tipo de grama, da manutenção ou do produto usado 
a qual resolva o problema. Uma combinação do entendimento de todos es-
ses itens permite uma abordagem de risco gerido para o projeto do campo.

projetar (design – udem)

O projeto e a especificação detalhada da área os quais quantificam exa-
tamente a proposta são essenciais. Todos os aspectos do projeto do campo 
estão correlacionados; metodologia de construção do campo associadas às 
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gramas e tecnologias de gestão e de redução de risco. Tais tecnologias de 
redução de risco incluem o ISASS (Sistemas de Aeração Localizada), que 
permitem o controle preciso de umidade e do ar no perfil do solo, no am-
biente de estádio. O sistema envolve a instalação de uma rede de tubos 
selados de alta capacidade ligados a um ventilador de alto volume, que 
pode aplicar pressão ou sucção para o campo. A capacidade de infiltração 
da água conseguida na base do campo feita sob as recomendações, combi-
nado com o poder de sucção do ISASS, representam que o risco da superfí-
cie alagar é significativamente reduzida. 

O uso do sistema de ventilação proporciona uma poderosa e consisten-
te circulação de ar, refrigeração da parte inferior das raízes e da camada de 
cascalho, permitindo ainda redução de ambientes com fluxo de ar inade-
quado, criado dentro do estádio. O uso da tal tecnologia também propor-
ciona um meio de crescimento mais adequado para a grama, reduzindo o 
estresse da planta durante os períodos quentes, estabilidade da superfície 
e umidade durante períodos úmidos, além de reduzir os insumos e custos, 
em longo prazo. 

A utilização de reforços é também uma metodologia de redução do risco 
usada nos modernos estádios permitindo certo nível de estabilidade mesmo 
quando a superfície da grama torna-se fraca. A previsão e a expectativa de 
enfraquecimento do vigor do gramado dentro do estádio é uma realidade e 
não um risco, independentemente da tecnologia utilizada. Assim, o uso do 
reforço como um agente de estabilização da superfície permite a produção 
de uma superfície com melhor qualidade, com uma grama mais jovem, a 
qual depende das gramas serem simplesmente saudáveis e verdes, em vez 
de maduras com forte e profundo enraizamento. é um equívoco pensar que 
o enraizamento profundo, intensivo, consistente e forte pode ser consegui-
do nos estádios modernos, dentro do prazo permitido para construção do 
campo para o uso, o que pode levar a más decisões feitas a este respeito. 

O princípio da fase “Projetar” do UDEM significa que não se podem es-
perar milagres da grama; estabelecê-la, mantê-la, confiar na sua ação, mas 
não confiar somente na grama, atenua o risco dos problemas com esta. 
Exemplos de climas extremos em 2012 mostram como após o uso intenso 
e perda de cobertura de grama em temperatura de -25 oC, a superfície se 
manteve estável, com capacidade para jogo e tendo excelente interação 
bola / superfície / jogador, num período de tempo muito curto de recupera-
ção. Componentes, tais como projeto de irrigação, são também importan-
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tes aqui, em termos de uniformidade de aplicação de água, localização de 
pulverizadores e a capacidade do reservatório reabastecer entre os ciclos.

construir (engineer – udem)

Em 2009, o gramado do estádio Croke Park, em Dublin, foi reconstruído 
ao receber um dos maiores shows do mundo, a turnê da banda U2. Um 
vídeo no Youtube, posteriormente assistido por milhares de construtores 
de estádios ao redor do mundo, levantou a expectativa sobre a velocidade, 
tecnologia, equipamentos e estratégias exigidas na construção de um cam-
po. Em 2005, a média de tempo para construção de um campo no estádio 
era de 8 a 10 semanas. Agora, este tempo foi reduzido para 3 a 6 semanas. 
Aplicação da engenharia correta, incluindo equipamentos de alta qualidade 
e mão-de-obra especializada para construir o campo, bem como compo-
nentes de alta qualidade, verificando, constantemente, o campo de uma 
perspectiva da engenharia é agora uma realidade. 

O responsável pela implantação de um campo moderno também tem 
muito mais interação com o responsável pela construção do estádio assim 
como com os componentes para operar e construir para que o campo in-
teraja intimamente com a construção. A garantia da qualidade, gestão e 
fiscalização de materiais e tolerâncias alcançadas a este nível são também 
muito importantes.

manejar ou Gerir (manage – udem)

Manejo da grama dentro de um estádio moderno é muito mais comple-
xo do que em um pequeno estádio normal ou num campo de treino aberto. 
Para cada ação de manejo dentro da unidade do estádio, a grama do campo 
irá reagir de um determinado modo, alguns positivos, outros negativos em 
termos de vigor e da planta. Programas de manejo e manejos preventi-
vos com o objetivo de compreender como o campo está reagindo às atuais 
práticas de manejo e ajustando as recomendações nesse sentido, tem sido 
bem sucedidos. Ter as ferramentas corretas, como luzes suplementares e 
os equipamentos necessários para fazer estes trabalhos sutis é essencial. O 
manual de estádios da FIFA fornece uma lista completa de equipamentos 
destinados a capacitar a equipe local para realizar as recomendações sobre 
a manutenção do campo.
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O uso de dados cientificamente coletados em tempo real, incluem umi-
dade, dureza, tração, cobertura da grama, “quique” da bola e penetração 
da crava da chuteira. Isso permite ao engenheiro agrônomo e ao funcioná-
rio responsável pela manutenção do campo desenvolver recomendações 
com base em informação real em vez da subjetividade de uma “sensação” 
ou “impressão”. Esta é uma tendência geral que começou na agronomia 
para campos de golfe e continuou na agronomia para manejo de estádios. 

Compreensão e gestão do campo combinado ao estádio e ao ambiente 
local requerem experiência agronômica e estratégias ao nível local. A ne-
cessidade da transferência do conhecimento sobre o funcionamento e das 
estratégias do campo com o treinamento dos funcionários do estádio sobre 
como reagir aos problemas, mas também como registrar regularmente a 
informação também é uma parte importante do processo de gestão. Mane-
jo de pragas e doenças requer um nível elevado de conhecimento sobre o 
terreno local para permitir a tomada rápida de decisões sobre os tratamen-
tos. A apresentação do campo e atenção aos detalhes nos momentos finais 
antes do jogo também influenciam o desempenho da superfície.

Os shows são uma parte regular do manejo do estádio moderno. Nos úl-
timos tempos tornou-se necessário ao nível internacional classificar o tipo 
de evento realizado no campo pelo tamanho do palco, duração do evento 
e os prováveis danos que ele vai ocasionar. Para esta classificação foram 
definidas pelo STRI quatro categorias de 1 a 4, sendo 1 o menos prejudicial 
para a grama, e o 4 o mais prejudicial. 

O planejamento detalhado, gerenciamento de risco e uso de tecnologia, 
tais como cobertura do campo assim como cooperação e rápida remoção 
de palcos pelos promotores do evento, que estão vinculados a contratos 
muito bem definidos com penalidades associadas, significa que mais shows 
podem ser realizados com mínimos efeitos sobre a superfície.
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introdução

A produção de tapetes de grama tem aumentado no país, motivado pe-
los resultados econômicos que este seguimento tem alcançado nos últimos 
anos, pela demanda crescente de grama, aliada ao setor de construções, 
mas sobre tudo, por uma série de ações que visam o combate ao consumo 
de grama sem origem e procedência, que ainda hoje representa cerca de 
60% do mercado de grama no Brasil.

O cultivo de grama tem particularidades que diferem dos cultivos agrí-
colas convencionais. O produto é o tapete de grama, que deve ter a grama 
formada em toda a superfície, com boa coloração e apresentar-se integro 
desde o corte no campo até a sua instalação no local definitivo.
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Para que os tapetes apresentem-se íntegros, é realizada uma prática es-
pecífica na produção de gramas: a compactação superficial do solo, através 
de um rolo compactador.

A compactação é realizada no campo empiricamente, ou seja, o solo 
recebe irrigação e em seguida passa-se o rolo e promove-se o corte em uma 
pequena camada (no máximo 2 cm de profundidade). Se o tapete apresen-
tar problemas de resistência, ou seja, romper facilmente com o manuseio, 
passa-se o rolo mais algumas vezes, até que o operador avalie como ade-
quado o tapete que esta sendo retirado.

Por não haver um manejo técnico, a compactação não ocorre apenas no 
solo retirado no tapete, mas também, na camada que permanece abaixo, 
onde há raízes e estolões que promoverão a formação de um novo tapete 
no campo. Esta compactação do solo é extremamente prejudicial, pois, difi-
culta e atrasa a formação de um novo tapete, além de impedir a penetração 
de água e nutrientes em camadas mais profundas do solo.

É comum quando se tem solos compactados a utilização de equipamen-
tos como subsolador que rompe a camada compactada e melhora a física 
do solo, principalmente a aeração e a drenagem da água. Porém, esta prá-
tica não se aplica a produção de gramas, visto que se utilizada, altera consi-
deravelmente a superfície do solo, onde o novo tapete deverá ser retirado.

Neste texto, serão discutidas outras possibilidades e os resultados de 
equipamentos para menor mobilização do solo e melhoraria das caracterís-
ticas físicas do solo na produção de tapetes de grama.

compactação do solo

Nas áreas de produção de tapetes de grama o tráfego de máquinas e 
implementos é intenso, o que causa compactação excessiva do solo, prin-
cipalmente quando estes são argilosos. Este efeito é agravado quando se 
considera que há áreas de produção de grama com mais de 15 anos de 
cultivo consecutivo, sem que se mobilize o solo de modo efetivo (aração e 
gradagem). 

Antes da retirada do tapete a área é irrigada e posteriormente é rea-
lizada a passagem de um rolo compactador na área. Esta prática tem por 
objetivo facilitar o corte dos tapetes e também para promover maior resi-
tência, o que torna-os mais firmes e inteiros (característica desejável para 
a venda). 
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Como este tipo de manejo não é acompanhado por medidas da quan-
tidade de água e quantas passadas do rolo são necessária para uma com-
pactação apenas superficial, a decisão fica por conta dos operadores da 
colhedora, que muitas vezes estão preocupados apenas naquela colheita 
que esta sendo realizada, sem se importar se o solo ficou mais ou menos 
compactado. 

A importância no número de passadas e a intensidade e profundidade 
de compactação foi estudada por Santos et al. (2011) que comprovaram 
que de fato a resistência do tapete de grama esmeralda cultivada em solo 
de textura argilosa, no município de Tatuí, SP, aumentou com o número de 
passadas do rolo compactador (Figura 1). Porém, se por um lado a compac-
tação melhorou as características dos tapetes retirados (maior resistência 
ao manejo), por outro, o solo onde o novo tapete irá se formar, teve sua 
compactação aumentada com o número de passadas do rolo compacta-
dor (Figura 2). Certamente este efeito dificultará a formação do novo ta-
pete, visto que a compactação chega até profundidades superiores a 20 
cm. Além do número de passadas do rolo compactador, a compactação é 
influenciada também pela concentração de argila, umidade do solo e peso 
do rolo compactador.

Figura 1. Resistência do tapete de grama esmeralda em função do número 
de passadas do rolo compactador antes da colheita. Adaptado de Santos, 
2011.
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Os efeitos negativos da compactação não se limitam apenas às caracte-
rísticas físicas do solo (principalmente aeração e capacidade de retenção de 
água), mas também nas características químicas, quer seja pela dificuldade 
do caminhamento dos nutrientes no solo, quer pela menor eficiência de 
aproveitamento dos mesmos pelas plantas.

Como a descompactação destes solos não é possível, pois, escarifica-
ções profundas ou subsolagens, quebrariam a estrutura necessária para o 
corte do tapete, a quantidade de fertilizantes adicionada neste sistema, é 
alta, para elevar a concentração de nutrientes no solo e suprir a redução de 
aeração nas raízes e absorção ativa de nutrientes.

Uma forma de minimizar este problema é a realização da escarificação 
superficial do solo, o que pode aumentar a rugosidade, melhorar a infiltra-
ção de água e, por conseguinte, a eficiência das adubações. 

implementos utilizados

Ainda não se tem disponível comercialmente implementos de descom-
pactação superficial do solo específicos para a produção de grama. Por isso, 
produtores adaptam implementos utilizados em outras culturas ou até 
mesmo fabricam seus próprios implementos com objetivo de promover 
melhorias na camada superficial do solo, o que poderá incrementar infiltra-
ção da água, o aproveitamento das adubações, a aeração principalmente 
através da redução da compactação excessiva.

Figura 2. Resistência à penetração no solo em função do número de passa-
das do rolo compactador após a colheita. Adaptado de Santos, 2011.
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Dentre os implementos de descompactação superficial do solo que en-
contrados nas propriedades tem-se a chamada “estrelinha” e as hastes es-
carificadoras (Figura 3), ambos com grande variação nos formatos da sua 
estrutura (chassi) e dos órgãos ativos. 

A estrelinha geralmente é constituída por um chassi de grade interme-
diária de arrasto, com secções paralelas que proporcionam pequenos ori-
fícios no solo. O uso da estrelinha não se limita ao preparo inicial após o 
corte do tapete, sendo utilizada, também, em determinados períodos du-
rante o ciclo de formação do tapete. Neste caso objetiva-se romper raízes e 
estolões no solo, estimular a grama a emitir novas raízes e com isso melho-
rar a emissão de folhas.

O implemento de hastes escarificadoras possui uma profundidade maior 
de trabalho, porém devido ao espaçamento (aproximadamente 40 cm) en-
tre as hastes pode ter seu efeito melhorado se utilizado juntamente com a 
estrelinha.

a b

dc

Figura 3. A - “Estrelinha”; B - efeito da passagem órgão ativo no solo; C – 
escarificador; D - efeito da passagem haste no solo.
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profundidade de trabalho dos implementos usados na 
escarificação e efeito na física do solo

Santos (2012, não publicado) testou além do efeito individual da estre-
linha e da haste, também, o uso dos dois implementos na mesma área. O 
experimento foi conduzido no município de Tatuí/SP, em solo de textura 
muito argilosa. 

A profundidade máxima de trabalho verificada com as diferentes com-
binações foi de no máximo 4 cm para a estrelinha, chegando a 6,5 cm com 
o escarificador (Figura 4). 

A umidade do solo proporcionada pela aplicação de uma lâmina de 10 
mm de água que antecede os preparos favorece a maior penetração dos 
órgãos ativos no solo.

Os preparos proporcionaram melhorias na densidade do solo avaliada 
durante o ciclo de produção (Figura 5). Ocorreu redução da densidade do 
solo quando realizado algum preparo no início do ciclo de produção. Aos 
240 DAC os valores de densidade do solo foram menores possivelmente de-
vido ao maior fechamento da grama nesta época. O crescimento de raízes 
e rizomas proporciona certa descompactação do solo, principalmente nas 
camadas superficiais, onde ocorre a maior concentração destas estruturas.

Figura 4. Profundidade de trabalho dos implementos nos diferentes pre-
paros do solo em área de produção de grama esmeralda. E: estrelinha; h: 
haste.
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Os resultados obtidos demonstram a necessidade de preparo do solo 
em áreas de produção de grama, o que pode proporcionar alterações físico-
-hídricas no solo principalmente na camada superficial.

A densidade encontrada no tratamento controle quando comparadas 
com culturas convencionais são extremamente restritivas ao crescimento 
radicular. Corsini e Ferraudo, (1999) trabalhando com a cultura do milho 
relacionam o crescimento radicular e a densidade do solo considerada 
(1,40 g cm-3), em uma classe de restrição radicular muito baixa, porém este 
fato não pode ser atribuído ao cultivo de grama. Sancinetti (2010), traba-
lhando com grama esmeralda em cultivo protegido, relata que incrementos 
na densidade do solo de 1,45 a 1,47 kg dm-3 favorecem o crescimento da 
parte aérea e das raízes. 

Os efeitos promovidos pela diminuição da compactação superficial do 
solo promoveram melhorias no desenvolvimento da planta. Aos 330 DAC os 
tratamentos com duas estrelinhas e haste + estrelinha proporcionaram as 
maiores taxas de cobertura do solo (TCS), porém diferenciaram apenas do 
controle, que atingiu uma TCS média de 85,5%. Aos 380 DAC a maior taxa 
de cobertura foi obtida no tratamento com haste + estrelinha, com 99,4% 
de TCS (Figura 6). Os tratamentos que proporcionaram maior mobilização 
do solo favoreceram o crescimento das gramas e consequentemente au-

Figura 5. Densidade do solo em área de produção de grama esmeralda em 
função dos tratamentos, aos 120 e 240 DAC (dias após o corte do tapete 
anterior). E: estrelinha; h: haste.
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mentaram a velocidade de fechamento e a colheita dos tapetes formados. 
O incremento na TCS foi de apenas 1,1% quando comparado ao controle. 
Estes resultados mostram que o preparo do solo apresenta baixas respos-
tas da grama ao crescimento da parte aérea quando comparado a efeitos 
causados pela adubação, principalmente a nitrogenada (GODOY, 2005; BA-
CKES, 2008; LIMA, 2009). 

Mesmo tendo apresentado diferença na taxa de cobertura do solo pela 
grama, verifica-se que este pequeno aumento não refletiu no acúmulo de 
massa seca da parte aérea. Para o sistema radicular, nota-se o efeito signi-
ficativo dos implementos (Figura 7). O menor desenvolvimento de rizomas 
+ estolões + raízes foi obtido no controle, quando não foi utilizado nenhum 
tipo de preparo e no tratamento que recebeu apenas uma passada de es-
trelinha. Uma maior mobilização do solo pode ter proporcionado a modifi-
cação da estrutura do solo, refletindo no maior desenvolvimento do siste-
ma radicular da cultura da grama.

Alguns autores comprovaram que a maior produção de estolões, rizo-
mas e raízes proporciona boa resistência ao tapete para ser manuseado 
após a colheita (LIMA et al., 2010; BACKES, 2008). Dessa forma, pode-se 
adequar os modos de preparo, recomendando-se aqueles que favorecem 
uma maior produção destas estruturas. 

A maior resistência dos tapetes foi obtida no tratamento que recebeu 
a passagem da haste + estrelinha. Porém este tratamento não diferiu dos 
demais que receberam alguma mobilização do solo (Figura 8).

Figura 6. Taxa de cobertura do solo pela grama esmeralda em função dos 
tratamentos, aos 330 e 380 DAC (dias após o corte do tapete anterior). E: 
estrelinha; h: haste.
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Figura 7. Acúmulo de massa seca de folhas + caules e raízes + rizomas + 
estolões da grama esmeralda em função dos tratamentos. E: estrelinha; H: 
haste.

Figura 8. Resistência de tapetes de grama esmeralda em função dos trata-
mentos. E: estrelinha; h: haste.
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considerações

A prática da escarificação superficial do solo promovida pela “estreli-
nha” e pela “haste” mostraram-se efetivas na diminuição da densidade do 
solo, na produção de massa seca, na velocidade de formação dos tapetes 
e na resistência dos tapetes. Devem-se incrementar práticas que permitam 
uma menor compactação do solo em profundidade, avaliando-se o teor de 
argila do solo, a umidade e o peso do rolo compactador. 
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cupins 

Os cupins são insetos muito abundantes e conhecidos popularmente, 
principalmente pelos prejuízos causados às construções e habitações hu-
manas, e às plantas cultivadas. Muitas espécies tornaram-se populares 
pelos ninhos que fazem, e que às vezes, são construções grandes e bem 
elaboradas. Porém, espécies que possuem ninhos subterrâneos e difusos 
são ainda pouco conhecidas, a não ser pelos prejuízos causados a algumas 
culturas como a cana-de-açúcar, milho e arroz. São insetos relativamente 
primitivos, que evoluíram das baratas e todas são eusociais, com 2.866 es-
pécies descritas, dos quais 545 vivem na região Neotropical. Estima-se que 
apenas 10% das espécies tem alguma importância econômica.

Esses insetos pertencem a Ordem Isoptera, a qual possui sete famílias. 
Dessas sete apenas cinco ocorrem na América do Sul e apenas três são con-
sideradas de importância econômica (Kalotermitidae, Rhinotermitidae e 
Termitidae). Os Termitidae são conhecidos como cupins superiores e com-
preendem cerca de 80% de todas as espécies.

São insetos abundantes da macrofauna de solos tropicais e subtropicais, 
vivendo em ambientes desde florestas úmidas até as savanas em regiões 
áridas (LEE; WOOD, 1971; LIMA; COSTA-LEONARDO, 2007).

Na natureza são insetos importantes, com papel ecológico destacado 
por participarem ativamente da decomposição e reciclagem de nutrientes 
nos ecossistemas (COSTA-LEONARDO, 2002 e 2008).
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biologia dos cupins

Os cupins são insetos paurometábolos eusociais, ou seja, todas as espé-
cies vivem em sociedades com castas de operárias e reprodutores, cuidam 
dos jovens, tem sobreposição de gerações e apresentam divisão de trabalho.

As espécies constroem ninhos sobre as plantas, no solo (epígeos ou 
subterrâneos) e dentro da madeira, embora na literatura encontra-se a 
expressão ninhos difusos para algumas espécies que vivem no solo como 
Heterotermes tenuis.

Os ninhos são fundados por um casal (reprodutores primários) que são 
oriundos de colônias mais velhas, e depois de encontrarem um local ade-
quado, uma cavidade ou um buraco, acasalam-se, e a fêmea faz a postura. 
O macho vive com a fêmea, diferente do que ocorre com as formigas, onde 
o macho morre após a cópula. Esses ovos dão origem as ninfas (ninfas são 
chamadas por tradição de “larvas”) indivíduos que originarão machos e fê-
meas (soldados, operárias ou sexuados, que são indivíduos com 2 pares de 
asas, conhecidos como siriris ou aleluias) (Figura 1).

Na ausência dos reprodutores primários, ninfas com broto alar diferen-
ciam-se em reprodutores de substituição secundária. Porém, pode ocorrer 
também a diferenciação de indivíduos sem asas em reprodutores.

A maioria da colônia é composta por indivíduos estéreis de ambos os 
sexos com funções de operárias e soldados. Podem-se distinguir os solda-
dos de outras operárias pela cabeça bastante grande, em algumas espécies 

Figura 1. Colônia de cupim: a rainha fisogástrica, o macho, operárias (escu-
ras) e larvas (claras). 
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com prolongamento, como nos Nasutermitinae, diferenciada do resto do 
corpo, por ser mais esclerotizada, com cores amareladas ou escuras, com 
mandíbulas bem grandes. Podem ocorrer, em algumas espécies, soldados 
de dois diferentes tamanhos.

Ocorrem particularidades interessantes nos cupins: a rainha primária 
possui o abdome extremamente desenvolvido nos cupins superiores e 
pouco menos desenvolvido nos reprodutores secundários e terciários. Esse 
fenômeno chama-se fisogastria e é muito visível nas rainhas dos Termitidae 
(Cornitermes spp, Syntermes spp). Outra particularidade ocorre nos cupins 
inferiores, pois estes não possuem uma casta operária verdadeira; a com-
pensação é feita por ninfas cujos brotos alares regrediram ou por ninfas 
braquípteras e até mesmo por larvas.

Na terceira porção do aparelho digestivo (proctodeo) dos cupins ocor-
rem protozoários flagelados da Ordem Hypermastigina, exceto na família 
Termitidae (Cornitermes, Syntermes) que são responsáveis pela degradação 
da celulose. A associação dos cupins com bactérias, protozoários e fungos 
permite explicar a extraordinária abundância e uso de uma grande varie-
dade de material orgânico, tais como partes de plantas vivas ou mortas 
(folhas de gramíneas, plantas herbáceas, serrapilheira, madeira fungos e 
excrementos de animais). 

O papel dos cupins nos ecossistemas da região tropical e subtropical 
da América é pouco conhecido. São consumidores primários ou decompo-
sitores (herbívoros e detritívoros), atuando na trituração, decomposição, 
humificação e mineralização de ampla variedade de materiais celulósicos 
(COSTA-LEONARDO, 2002 e 2008; LIMA; COSTA-LEONARDO, 2007).

Os cupins nidificam nos mais variados locais. Dependendo do hábitat 
em que se encontram, podem construir ninhos sobre as árvores, no solo, 
nas edificações do homem, sob pedras e troncos de árvores (FORTI; AN-
DRADE, 1995). A abundância dos ninhos varia de local para local. Os ninhos 
dos cupins também incluem um sistema de túneis ou galerias, que pode ser 
muito complexo com extensões de até 130 m. Dentro dos ninhos vivem po-
pulações de até 10 milhões de indivíduos (LEE; WOOD, 1971). A literatura 
brasileira é escassa, mas sensos feitos em colônias de Cornitermes cumu-
lans revelam populações entre 375.000 a 1.028.000 indivíduos (PEREIRA-
-SILVA et al., 1979) e para Syntermes sp. população é de 9.500 indivíduos 
(AMANTE, 1976). Revisão mais detalhada sobre populações de cupins pode 
ser encontrada em Forti e Andrade (1995).
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Danos provocados pelos cupins às gramíneas

Os danos ocasionados pelos cupins normalmente estão relacionados 
com o consumo de fontes de celulose, como os tecidos vegetais secos, mó-
veis e peças de madeira, papéis e outros (ARRIGONI et al., 1989). Por outro 
lado, há diversas espécies que se utilizam de tecidos vegetais vivos, atingin-
do partes vitais das plantas, como o sistema radicular, regiões de brotação, 
crescimento, folhas e sementes (GALLO et al., 2002; NOGUEIRA, 1981).

Certas quantidades de espécies alimentam-se exclusivamente de gramí-
neas, enquanto outras exploram gramas secas, e as incluem na sua dieta, 
em determinadas estações do ano (HARRIS, 1971). As espécies que pos-
suem esse hábito alimentar são numerosas nas pastagens dos trópicos e 
subtrópicos e provocam a desnudação do solo e contribuem para o proces-
so de erosão (LEE; WOOD, 1971).

Muitas espécies de cupins forrageiam ativamente, debaixo da superfície 
do solo, utilizando túneis que se abrem na superfície em busca de gramas e 
outros materiais. Essas espécies exploram o hábitat, através de túneis sub-
terrâneos que se iniciam no murundu e se dispõem radialmente. Os cupins 
subterrâneos procuram ativamente uma fonte alimentar, depois de locali-
zada, constroem túneis, e em seguida recrutam outras operárias (GRACE; 
CAMPORA, 2005). 

Infelizmente são poucas as pesquisas sobre os cupins que ocorrem no 
Brasil e as que existem são especialmente de caráter sistemático com pou-
cas informações sobre biologia, ecologia e etologia. Em outras regiões do 
mundo as pesquisas, por exemplo, sobre danos, são mais extensas e com 
trabalhos específicos e bem completos (HARRIS, 1969; PEARCE, 1997).

Os cupins subterrâneos são mais prejudiciais para cultivos em solos are-
nosos segundo Gallo et al. (1988). Então pode-se supor que existe maior 
frequência de espécies subterrâneas prejudiciais à agricultura nestes tipos 
de solo, embora nenhuma pesquisa tenha comprovado este fato (FORTI; 
ANDRADE, 1995).

O sistema de túneis é mais desenvolvido em solos bem estruturados do 
que em solos mais compactados e com alto teor de argila. Em solos are-
nosos, os cupins não fazem galerias e ficam confinados nas proximidades 
das raízes das árvores (GREAVES; FLORENCE, 1966). Em um levantamento 
feito em mata de cerrado em Minas Gerais, os autores constataram que a 
maioria das espécies observadas não constrói ninhos típicos, ocorrendo em 
galerias independentes (DOMINGOS et al., 1986).
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Os cupins causam danos físicos diretos às folhas e às raízes, onde se 
alimentam, sendo que a destruição das raízes é muito mais séria, pois afeta 
o suprimento de nutrientes e água para as plantas, além de permitir a en-
trada de microorganismos patogênicos. O transplante ou plantio estressa 
consideravelmente as plantas, as quais ficam mais susceptíveis ao ataque 
dos cupins (PEARCE, 1997).

O consumo da parte aérea das gramíneas também causa consideráveis 
danos às plantas. Os prejuízos econômicos dos cupins às plantas dos trópi-
cos e subtrópicos são pouco conhecidos, embora as gramíneas sejam bas-
tante susceptíveis, como determinadas espécies de grama, cana-de-açúcar 
e milho. Avaliações mais específicas foram feitas na África do Sul e os auto-
res demonstraram que os cupins forrageadores de gramíneas podem com-
petir com o gado (PEARCE, 1997).

espécies de cupins

As principais espécies de cupins que podem provocar algum tipo de in-
júria ou dano econômico em gramados estão listadas a seguir:

Família Rhinotermitidae

Heterotermes tenuis

Família Termitidae

Subfamília Nasutitermitinae
Cornitermes bequaerti; Cornitermes cumulans; Embiratermes spp; Na-

sutitermes spp; Procornitermes triacifer; Syntermes dirus; Syntermes mo-
lestus.

Subfamília Termitinae
Neocapritermes opacus; Neocapritermes parvus
As espécies mais comumente encontradas nos gramados, causando al-

gum tipo de prejuízo estão por ordem de importância nos gêneros Synter-
mes, Cornitermes, Neocapritermes e Procornitermes. Sem qualquer dúvida 
os cupins do gênero Syntermes são os mais importantes porque consomem 
as raízes e folhas de diversas gramas cultivadas com a esmeralda, a batatais 
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e a São Carlos. Os danos podem ser observados quando aparecem man-
chas amareladas e posterior seca de gramínea, devido ao ataque intenso e 
destruição do sistema radicular. Os cupins do gênero Syntermes e eventual-
mente do gênero Neocapritermes e Procornitermes atacam o sistema radi-
cular intensamente e como consequência, prejudicam a absorção de água 
e nutrientes, bem como afetam a translocação desses. Espécies do gênero 
Heterotermes (Rhinotermitidae) também devem ter grande importância 
para os gramados, pois, especialmente as espécies H.tenuis e H. longiceps 
são importantes economicamente para a cana-de-açúcar. Não existem rela-
tos desses cupins atacando gramados, mas ao que tudo indica merecem ser 
investigados. O gênero Heterotermes ocorre em todas as regiões do Brasil, 
vivem em vários tipos de hábitats e vivem em ninhos difusos no solo (CONS-
TANTINO et al., 1999).

O gênero Syntermes está distribuído em toda América do Sul, ocorrendo 
em todo o Brasil. Os ninhos da maioria das espécies são subterrâneos e 
os poucos estudos que foram feitos no Brasil, revelaram que esses ninhos 
podem alcançar diversos metros de profundidade. Syntermes wheeleri, co-
mum no cerrado do Brasil Central, constrói ninho epígeo, largo e achatado 
(CONSTANTINO, 1999) de consistência dura. Em outras espécies o montícu-
lo é constituído de terra solta (Figura 2).

Tem-se poucas informações a respeito da maioria dos cupins, e Synter-
mes não foge a regra. Operários forrageiros podem ser vistos quando a umi-

Figura 2. Ninho de Syntermes sp em gramado.
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dade do ar e do solo são bastante altas, cortando folhas verdes e secas. Não 
pode-se assegurar que os seus ninhos são difusos, pois as operárias podem 
estar forrageando bem distante do seu ninho, dando a falsa impressão de 
ninhos difusos sob os tapetes de grama. Em ninhos escavados de Syntermes 
wheeleri encontrou-se fragmentos de grama seca armazenados nos túneis e 
câmaras, parecendo que os mesmos tem preferência por grama seca, embo-
ra quando nidificam em gramados residenciais, jardins públicos, campos de 
golf e de futebol, onde existe a gramínea preferida, estes cortam suas raízes 
e folhas verdes, como observado por Zorzenon e Campos-Farinha (2006).

As espécies de Cornitermes infestam gramados, e as mais notadas são as 
que constroem ninhos epígeos (com mais frequência as espécies C. cumu-
lans e C. bequaerti) (Figuras 3 e 4). 

Espécies com ninhos epígeos podem eventualmente, dependendo do 
manejo do gramado, tornarem-se subterrâneos. Os cupins do gênero Corni-
termes são Neotropicais e ocorrem em todo o Brasil (CONSTANTINO, 1999). 
Na verdade, esses cupins são mais importantes por serem pragas estéticas, 
até que as pesquisas comprovem sua importância como pragas dos grama-
dos por consumirem raízes e follhas. Em ninhos escavados, encontraram-se 
exclusivamente pedaços de gramíneas secas, e em gramados onde ocorrem 
podem, dependendo da susceptibilidade da grama, tornarem-se pragas.

Figura 3. Ninhos de Cornitermes cumulans em gramado.
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controle de cupins

Existe uma unanimidade ao afirmar que o controle de cupins com inse-
ticidas organoclorados é bastante satisfatório, mas os casos são lembrados 
sempre com certo sentimento de saudosismo por diversos autores (PEAR-
CE, 1997; AHMED et al., 2006). Novos inseticidas estão sendo investiga-
dos, não só do ponto de vista econômico, como também, com respeito às 
preocupações ambientais, segurança para o aplicador e naturalmente sua 
eficiência como cupinicida.

Existe uma nova tendência para o controle dos cupins, enfocando prá-
ticas menos agressivas, dentro da filosofia do manejo integrado de pragas. 
Essa visão voltada para os aspectos ecológicos e comportamentais desses 
insetos inclui o uso concomitante de técnicas biológicas e culturais, bem 
como o método químico (PEARCE, 1997).

O controle químico ainda é uma ferramenta bastante utilizada e na 
maioria dos casos o único método de controle. Em substituição aos orga-
noclorados, proibidos desde 1985 no Brasil, surgiram ingredientes ativos 
como o imidacloprid (nitroguanidinas), que é mimético da nicotina, interfe-
rindo nos receptores nicotinérgicos da acetilcolina e os piretróides. Outro 
inseticida é o fipronil (fenilpirazol), o qual interfere bloqueando a passagem 
de íons cloreto no sistema nervoso do inseto.
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Apesar de serem inseticidas mais modernos e não serem bioacumula-
tivos, todos tem problemas colaterais afetando principalmente os animais 
não alvo. Portanto, o uso indiscriminado pode causar sérios desastres am-
bientais.

Controle químico

Antes da aplicação de qualquer cupinicida, recomenda-se seguir todas as 
normas de segurança de uso, lendo atentamente a bula e fazendo aplicação 
em pequeno pedaço do gramado para verificar se o produto não é fitotóxico.

Os produtos registrados para uso domissanitário para os cupins são os 
piretróides (deltametrina, cipermetrina, permetrina, bifentrina e ciflutri-
na); organofosforados (fenitrotiom); fenilpirazol (fipronil) e neonicotinóide 
(imidaclopride)

Recomenda-se a aplicação com infiltração localizada nas manchas ou 
reboleiras, encharcando o gramado utilizando-se de 5,0 a 10,0L de calda 
inseticida/m2 de gramado (ZORZENON; CAMPOS-FARINHA, 2006).

Ao constatar nos gramados, pequenos ninhos de cupins, recomenda-se 
destruí-los mecanicamente e em seguida colocar de 0,5 a 1L de calda insetici-
da sobre o montículo destruído. Quando os montículos são grandes como no 
caso de Cornitermes e Syntermes, recomenda-se perfurar o montículo lateral-
mente com uma haste de ferro maciço de aproximadamente 2 cm de diâme-
tro. Após a retirada da haste de metal coloca-se no furo 1L de calda inseticida.

Técnicas de controle alternativas ao químico

A pesquisa tem avançado no sentido de buscar métodos alternativos ao 
controle químico.

Infelizmente, até os dias atuais não existe nenhuma técnica, seja ela com 
extratos de plantas, nematóides ou microorganismos, que possam produzir 
resultados animadores para substituir os inseticidas químicos sintéticos.

Os fungos entomopatogênicos são bastante pesquisados e produzem 
resultados animadores em laboratório, mas em condições de campo os re-
sultados são desanimadores. A limpeza corporal dos cupins é a maior res-
ponsável por remover os conídios das cutículas dos companheiros do ninho 
(YANAGAWA et al., 2008) e talvez seja essa a forma dos cupins não morre-
rem em condições de campo.
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Vírus podem produzir resultados satisfatórios também no laboratório. 
Um vírus descoberto acidentalmente, no Cerrado do Brasil Central, isolado 
da paquinha Grillotalpa, produziu doença em cupins da espécie Cryptoter-
mes brevis (FOWLER; FORTI, 1987).

Todas essas técnicas não são aplicáveis na prática, e não possuem com-
provação científica da eficiência em condições de campo, embora mereçam 
ser experimentadas.

formigas cortadeiras

As formigas cortadeiras, denominadas também de saúvas (Atta spp.) e 
quenquéns (Acromyrmex spp.), pertencem à tribo Attini, portanto cultiva-
doras de fungos (hÖLLDOBLER; WILSON 2009). Estas espécies são conside-
radas pragas de diversas plantas cultivadas, pois utilizam partes de vegetais 
para o cultivo do fungo simbionte, fonte de alimento para os membros das 
colônias (MARICONI 1970; HÖLLODOBLER; WILSON 1990; DELLA- LUCIA, 
1993; DELLA LUCIA et al., 2008; ZANETTI et al., 2008).

Não resta dúvida que as formigas cortadeiras são importantes herbívo-
ros polífagos abundantes da região Neotropical. Essas pertecem somente 
aos gêneros Atta e Acromyrmex e desde muito tempo atraem a atenção 
de todos pelas particularidades da sua biologia e pelos danos provocados 
à agricultura, pecuária e a silvicultura (ZANETTI et al., 2008; DELLA-LUCIA 
et al., 2008). Particularmente as saúvas, gênero Atta, no geral, são mais 
importantes economicamente que as quenquéns, pertencentes ao gênero 
Acromyrmex. 

biologia das formigas cortadeiras

As colônias maduras de Atta e Acromyrmex produzem anualmente, re-
produtores alados, machos (bitus) e fêmeas (içás), que deixam as colônias 
onde foram produzidos para fundarem novas colônias (FORTI; BOARETTO, 
1997).

A fêmea alada (içá) recém copulada, quando desce ao solo, destaca a 
suas asas e em seguida escava, durante horas, o seu próprio ninho. Este 
ninho consiste de um túnel vertical, cerca de 8,5 a 15 cm de comprimento 
e diâmetro de 9 a 12 mm, e de uma pequena câmara, com dimensões de 
2,2 a 2,5 cm de altura e 3 a 4,5 mm de diâmetro da base (AUTUORI, 1942). 
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O túnel é obstruído com parte do solo removido durante a ampliação da 
câmara inicial. A rainha fica enclausurada e regurgita uma pequena porção 
do fungo simbionte trazida por ela em sua cavidade infrabucal (AUTUORI, 
1941) (Figura 5).

 A realização da construção correta do ninho é de fundamental impor-
tância para o sucesso da colônia incipiente, pois a profundidade em que a 
rainha escava tem um alto valor adaptativo a esta espécie. Embora a rainha 
tenha sido o primeiro indivíduo da colônia a elaborar o ninho inicial, quan-
do as operárias emergem, a rainha permanece apenas como matriz repro-
dutora e as operárias, por sua vez, se responsabilizam em escavar novos 
túneis e câmaras. 

A sobrevivência das rainhas e das colônias iniciais das espécies de cor-
tadeiras de grama ainda é pobremente conhecida. Somente 0,09% das rai-
nhas de Atta capiguara conseguiram estabelecer ninhos e estavam vivas 
depois de três anos da fundação (PEREIRA-DA-SILVA; FORTI, não publicado). 
Os valores de sobrevivência podem ser encontrados com mais detalhes em 
Fowler et al. (1986), mas a sobrevivência dos ninhos é próxima de 0,05% 
considerando o tempo transcorrido desde a fundação até três anos de ida-
de (AUTUORI, 1942).

A rainha fica enclausurada entre 80 a 100 dias e coloca ovos de alimen-
tação no início, que servirão para nutrir as primeiras larvas e concomitan-

Figura 5. Rainha de saúva (iça) com o fungo cultivado em ninho recém fun-
dado.
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temente oviposita ovos para produção de operárias. Depois desse período 
as operárias reabrem o canal inicial e saem para cortar fragmentos de ve-
getais. Há aproximadamente 421 dias é aberto o segundo orifício do ninho 
e após isso o sauveiro expande-se rapidamente (FORTI; BOARETTO, 1997).

As operárias constituem o maior contigente da população do sauveiro e 
estão classificadas em quatro categorias: jardineiras, generalistas, cortadei-
ras/escoteiras e soldados. O ciclo de vida de uma operária é de aproxima-
damente 55 dias de ovo a adulto.

As colônias podem viver, em condições naturais, cerca de 10 anos, po-
rém as rainhas em laboratório alcançam até 22 anos de idade. A população 
da colônia de Atta pode chegar a 7 milhões de indivíduos e de Acromyrmex 
a 270 mil operárias. As folhas que as formigas cortadeiras transportam para 
o ninho servem de substrato para o cultivo de um fungo, do qual as for-
migas se alimentam. As operárias preparam os fragmentos vegetais, lam-
bendo-os, perfurando-os para que o fungo possa penetrar no interior da 
folha de gramínea. As operárias fazem o mesmo com os grânulos de iscas 
tóxicas, ingerindo nesse processo de preparação do substrato, quantidades 
suficientes para intoxicá-las (FORTI; BOARETTO, 1997).

As formigas cortadeiras de gramíneas vivem em ninhos subterrâneos, os 
quais são muito grandes, no caso das saúvas (gênero Atta) e bem menores 
no caso das formigas do gênero Acromyrmex, denominados popularmente 
de quenquéns.

Os ninhos se constituem da parte externamente visível, murundu ou 
monte de terra solta, que se caracteriza por possuir grande quantidade de 
orifícios, que levam à parte interna, sendo esta formada por túneis de di-
versos diâmetros e formas, que permitem o trânsito das formigas e inter-
ligam os orifícios com as câmaras (JACOBY, 1935; STAHEL; GEIJSKES, 1939; 
AUTUORI, 1942; MARICONI, 1970; JONKMAN, 1980 a e b; MOREIRA, 1996; 
MOREIRA et al., 2004 a e b).

Os túneis que vão até a superfície da terra solta do ninho se abrem por 
meio de orifícios que são as saídas dos túneis de aterro, por onde as formi-
gas levam a terra retirada de suas escavações. Os túneis de forrageamen-
to, por onde as operárias transportam as folhas cortadas, se abrem para o 
exterior em orifícios (AUTUORI, 1941; MARICONI et al., 1961; GONÇALVES, 
1964), localizados geralmente fora do limite da área de terra solta à distân-
cias variáveis desta.
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Uma característica da área que rodeia os ninhos de formigas cortadeiras 
é a existência de caminhos chamados de trilhas de forrageamento, livres 
de vegetação e obstáculos, que saem dos orifícios de abastecimento até as 
plantas exploradas (CEDEÑO-LEÓN, 1984; DELLA-LUCIA, 1993).

Com relação à largura e comprimento das trilhas observam-se diferen-
ças relativas a espécies e conforme o desenvolvimento da colônia. De modo 
geral as trilhas de saúvas alcançam até 70 m de comprimento com 20 cm 
de largura (FORTI; BOARETTO, 1997), podendo estas variar de acordo com 
a espécie, época do ano e tamanho da colônia. Para Atta sexdens, o com-
primento das trilhas pode variar bastante em função da disponibilidade de 
substratos palatáveis (FOWLER; STILES 1980), com valores médios entre 8,5 
e 32,6 m. Para Atta vollenweideri Forel, 1939, Carvalho (1976), encontrou 
trilhas de comprimento entre 38,2 e 6,6 m. No entanto, para A. bispherica, 
as trilhas raramente chegam a 20 m de comprimento e apresentam largura 
em torno de 3 a 5 cm. Segundo Forti (1985), o maior percentual de trilhas 
para saúva parda (Atta capiguara), ocorre na época mais seca e fria do ano, 
quando os recursos se tornam mais escassos, coincidindo com grande con-
sumo de vegetação.

Apesar das peculiaridades de cada espécie com relação à forma do 
monte de terra solta, tem-se observado, na prática, que ocorre uma grande 
variação nas diferentes regiões do país, podendo incorrer em erros graves, 
quando observado apenas este fator para identificar espécies no campo. 
Portanto, devem ser observadas outras características que confirmem a es-
pécies.

Os ninhos adultos das saúvas cortadeiras de gramíneas, tais como Atta 
vollenweideri (CARVALHO, 1976; JONKMAN, 1980 a,b); Atta capiguara (MA-
RICONI, et al., 1961; AMANTE, 1967 a,b; FORTI, 1985); Atta bisphaerica (zA-
MITH et al., 1961; MOREIRA et al., 2004) e Atta laevigata (CASTRO et al., 
1961; MOREIRA et al., 2004) são relativamente bem conhecidos, embora 
ainda não sejam conhecidas as câmaras de deposito de lixo em Atta bispha-
erica e Atta laevigata, e pouco se sabe a respeito dos túneis de forragea-
mento em A. bisphaerica, A capiguara e A. laevigata.

O ninho da saúva Atta laevigata, que também corta gramíneas, pode ter 
mais de 7.000 câmaras de dependendo do tipo de solo pode estar além de 
6 m de profundidade (Figura 6). 

Os ninhos de Atta bisphaerica e Atta capiguara são mais superficiais e 
também possuem menor número de câmaras. Uma peculiaridade do ninho 
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de Atta capiguara é apresentar as câmaras de cultivo de fungo fora da pro-
jeção do maior monte de terra solta (FORTI; BOARRETTO, 1997; MOREIRA 
et al., 2004 a, b) (Figura 7).

Figura 6. Ninho adulto de Atta laevigata (saúva-cabeça-de vidro) moldado 
com cimento.

Figura 7. Ninho de Atta capiguara em gramado.
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danos provocados por formigas cortadeiras de 
gramíneas

Em face à grande desfolha produzida nas plantas, atribui-se as saúvas 
Atta sexdens rubropilosa e Atta laevigata perdas calculadas em torno de 
14% de árvores de Pinus e Eucalyptus (AMANTE, 1967a) em culturas com 
4 colônias/ ha. As espécies que cortam preferencialmente gramíneas como 
Atta capiguara e A. bisphaerica também tem importância econômica. A 
primeira espécie pode reduzir o número de cabeças de gado em até 30%, 
em condições normais de densidades de colônias (FOWLER et al., 1986) 
e as perdas atribuídas a segunda espécie, em cana-de-açúcar, chegam a 
3,2 toneladas de cana por sauveiro por hectare (PRECETTI et al., 1988). Os 
prejuízos causados pelas formigas cortadeiras são bem conhecidos, porém 
poucas são as quantificações (DELLA-LUCIA et al., 2008). A julgar pela es-
cassez de pesquisas à respeito das estimativas de prejuízos causados pelas 
formigas cortadeiras e pelas controversias de dados encontrados, pode-se 
inferir que o problema está longe ser resolvido.

espécies de formigas cortadeiras que cortam 
gramíneas

Apesar de existirem 13 espécies de saúvas (gênero Atta) e 26 espécies 
de quenquéns (gênero Acromyrmex), poucas espécies potencialmente po-
dem causar alguns prejuízos aos gramados. A subespécie Atta sexdens ru-
bropilosa vive em parques e jardins, e comumente não corta plantas mono-
cotiledôneas, mas de qualquer forma também merece nossa atenção, pois 
é muito importante.

controle das formigas cortadeiras

Ninguém discorda que em determinadas situações, as formigas corta-
deiras são pragas ainda de difícil controle, apesar do avanço das melho-
rias das técnicas de controle. O controle químico é a única técnica eficiente 
operacionalmente em grande escala (CHERRETT, 1986; BOARETTO; FORTI, 
1997) e apesar desse tratamento ser feito, de maneira geral, de forma lo-
calizada, ainda os efeitos colaterais de algumas técnicas, como a aplicação 
de pós-secos e líquidos termonebulizáveis podem provocar contaminação 
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no solo, nos animais e também nos operários envolvidos com o controle. A 
termonebulização, técnica bastante empregada para o controle de ninhos 
maduros de Atta (VILELA, 1986) usa até o presente o conhecimento prático 
e sem quaisquer embasamentos científicos para controle. Da mesma for-
ma, pós-secos que apresentam resultados de eficiência de controle contra-
ditórios (BENDECK et al., 1995), esbarram no mesmo problema, e talvez a 
maior dificuldade de sucesso da técnica seja devida a falta de conhecimen-
tos sobre a arquitetura dos ninhos de formigas cortadeiras.

Acredita-se que a arquitetura dos ninhos de formigas cortadeiras afetem 
demasiadamente a eficiência de diferentes métodos e dificulte o controle 
(DELLA-LUCIA et al., 2008). Até o presente momento as técnicas utilizam 
pouco conhecimento científico, como aqueles à respeito da arquitetura 
do ninho e da circulação de gases (BOLLAZZI et al., 2009). Assim sendo, 
os resultados de eficiência de controle são devidos, especialmente às altas 
dosagens utilizadas. A eficiência das iscas tóxicas também é afetada pela 
arquitetura do ninho, e especialmente pela dificuldade de reconhecimento 
externo, pela terra solta, dos limites de um ninho, em áreas com altas den-
sidades de colônias. 

Para calcular a dose de isca formicida, pelo método tradicional (MARI-
CONI, 1970), multiplica-se o comprimento pela largura da terra solta, e esta 
técnica de cálculo é facilmente aplicada em ninhos conspícuos, delimita-
dos e isolados, apesar de existirem evidências que em Atta laevigata, não 

Tabela 1. Espécies de formigas cortadeiras de gramíneas, distribuição geo-
gráfica e importância econômica.

Espécie Tipo de vegetação 
cortada

Distribuição

(*Brasil)

Importância 
relativa da praga

Acromyrmex lobicornis d/m *pandêmica grande
Acromyrmex balzani m *pandêmica grande
Ac. fracticornis m *pandêmica grande
Ac. heyeri m *pandêmica grande
Ac. landolti m *pandêmica grande
Ac. striatus m *pandêmica grande
Atta bisphaerica m *pandêmica grande
A.capiguara m *pandêmica grande
A.laevigata d/m *pandêmica grande
A.volllenweideri m *pandêmica pequena
d-dicotiledônea; m- monocotiledônea
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há correlação entre a área de terra solta com o volume interno do ninho 
(MOREIRA, 1996). Em áreas com altas densidades de colônias, com idades 
aproximadas de 3 a 4 anos, esta prática de medição de área dos ninhos é 
inviável. Neste último caso, as colônias se confundem não sendo possível, 
mesmo com muita experiência em controle, divisar ou limitar os ninhos 
para estimar a área. Em função dessa situação descrita é muito frequente 
deparar-se com casos de insucesso de controle. A dificuldade é tanta que 
várias outras maneiras de dosagem de iscas foram propostas, e a “dosagem 
única por olheiro” (LARANJEIRO; ZANUNCIO 1995) é bastante usada, porém 
sem qualquer comprovação científica. Basicamente o método consiste em 
aplicar nos olheiros (orifícios) desobstruídos ou com a presença de formigas 
e terra solta depositada, uma dose de isca. Preconiza-se como vantagem 
do método a dispensa de medição da área de terra solta, porém é valioso 
lembrar que o número de orifícios ativos varia entre espécies de Atta, com 
idade da colônia e com a época do ano.

A isca formicida, a mais eficiente técnica para controlar formigas cor-
tadeira, deve ser aplicada próxima dos olheiros ativos de forrageamento 
e ao lado da trilha, sem interromper a passagem das formigas. Na prática, 
constata-se que, subdoses frequentemente são aplicadas, portanto deve-
-se dosar a isca conforme instruções do fabricante para evitar que o formi-
gueiro volte à atividade.

As marcas comerciais de isca formicida que possuem como ingrediente 
ativo a sulfluramida são as mais eficientes; as que contem fipronil não são 
recomendadas para as cortadeiras de gramíneas. Não deve-se aplicar as 
iscas formicidas em dias chuvosos ou com a superfície do solo úmida; não 
se deve colocar as iscas dentro dos olheiros e aplicar sempre as doses reco-
mendadas (FORTI et al., 1999).

Somente devem ser utilizados formicidas registrados e aplicá-los confor-
me as recomendações do fabricante, contidas no rótulo e bula do produto. 
A segurança na aplicação dos produtos é muito importante. Utilizar sempre 
equipamento de proteção individual (EPI), tomar os devidos cuidados no 
transporte, armazenamento, aquisição de formicidas, bem como observar 
os cuidados gerais na aplicação, prevenção de acidentes e primeiros socor-
ros (FORTI et al., 1999).
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Técnicas de controle alternativas ao químico

A busca por espécies vegetais tóxicas às formigas cortadeiras e insetici-
das de origem botânica tem sido grande nos últimos anos, mas até o mo-
mento não existe nenhuma pesquisa que comprove a eficiência em condi-
ções de campo.

O controle biológico também é inviável e inexequível, pois os resultados 
obtidos até o momento, não permitem aplicação prática.

Maiores detalhes sobre esses métodos de controle podem ser encontra-
dos no trabalho de Boaretto e Forti (1997).
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introdução

“I have called this principle, by which each slight variation, if useful, is 
preserved, by the term Natural Selection.” (Charles Darwin)

O mercado mundial de grama tem passado pelo seu próprio processo de 
‘seleção natural’ e evoluído a fim de adaptar-se aos desafios causados por 
mudanças climáticas, consumidores mais exigentes e usos mais específicos. 
Outros fatores também tem influenciado a evolucão do mercado de grama, 
tais como: o custo de produção, maior conscientização do consumidor so-
bre diferentes usos e manejos de gramados, além do desenvolvimento de 
novas variedades de grama. 

A grande tendência do mercado mundial caminha para a utilização de 
variedades melhoradas e mais específicas a diferentes regiões e necessida-
des, e para um manejo mais racional no uso de irrigação, insumos, técnicas 
de produção e manutenção de gramados.

Variedades e espécies mais utilizadas no brasil e euA

Uma das grandes armas que a indústria da grama tem utilizado para en-
frentar os desafios causados por aquecimento global, secas mais intensas, 
doenças e manejos mais racionais, é a criação de novas variedades de gra-
ma. O melhoramento genético tem produzido variedades mais tolerantes à 
seca, sombreamento, pisoteio, frio, e outros fatores limitantes. As varieda-
des de grama podem ser agrupadas de formas distintas, utilizando diferen-
tes critérios como adaptabilidade ao clima, objetivo de utilização (gramas 
para campos esportivos, áreas ornamentais ou comerciais) e manejo (baixa 
e alta manutenção). 
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A adaptação ao clima é a classificação mais utilizada nos Estados Unidos 
e Europa e usa a média das temperaturas mínimas de inverno para agrupar 
as diferentes espécies de grama. A adaptabilidade ao clima também pode 
utilizar como critério o índice médio de precipitação pluviométrica, agru-
pando as variedades em mais adaptadas ou menos adaptadas à seca. En-
tretanto, quando se fala em adaptabilidade ao clima, subentende-se como 
tolerância à temperaturas mínimas. Usando este critério os grupos de gra-
ma podem ser classificados como: gramas de clima frio (GCF) e gramas de 
clima quente (GCQ). Cada grupo engloba mais de uma espécie, sendo que 
as principais podem ser resumidas da seguinte forma:

• Nos EUA: 

Região Sul: GCQ = St. Agostinho, Zoysia, Bermudas, Centipede
Zona de transição: GCQ = Bermudas e Zoysias e GCF = Fescues e Rygrass 
Região Norte: GCF = Fescue, Rye e Bluegrass
 

 • No Brasil:    

GCQ = Esmeralda, São Carlos, Bermuda, Batatais
GCF = Ryegrass (em overseeding, ou semeadura de inverno)

Figura 1. Mapa dos EUA, mostrando a Zona de Transição em azul.
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    Ainda existem outros grupos de variedades que se encaixam nas catego-

rias de GCF (Bentgrass, fine fescue) e de GCQ (Paspalum, Kikuyo), mas os 

grupos citados anteriormente respondem por mais de 95% do mercado de 

grama cultivada no Brasil e no mundo. 

mudanças climáticas - seca

As mudanças climáticas tem influenciado decisivamente a produção, 
comercialização e manejo de gramados residenciais, esportivos e comer-
ciais nos Estados Unidos e em diversos países. Longos períodos de seca e 
alta temperatura tem afetado drasticamente a indústria da grama nos EUA. 
Regiões que anteriormente não haviam vivenciado problemas com dispo-
nibilidade de água, hoje são afetadas com restrições no uso de água para 
produção e para a manutenção de gramados. 

O estado da Flórida nos Estados Unidos é um caso típico de como a 
disponibilidade de água tem afetado produtores e consumidores de grama. 
Os produtores de grama do sul da Florida, administrados pelo South Flórida 
Water Manegement District (SFWMD), utilizam uma fómula baseada na di-
ferença entre precipitação média anual e evapotranspiração para um deter-
minado tipo de cultura (neste caso a grama) e para uma determinada área 
de produção. Também são considerados na fórmula a temperatura média 
da região, radiação solar, profundidade de solo a ser irrigado, tipo de solo 
e tipo de irrigação utilizada (aspersor, pivot central). O volume de água cal-
culado pela fórmula é liberado para irrigação, e a água é retirada de canais 
administrados pelo condado, e também não é de graça. Para os produtores, 
o custo de utilização não é a maior dificuldade. O mais difícil é seguir à risca 
o que a fórmula determina, sendo que muitas vezes, a quantidade de água 
liberada, não atende totalmente às diferentes demandas de irrigação da 
grama em formação.

As restrições de uso de água para irrigação de gramados em residên-
cias na Flórida é ainda maior e atingem também áreas comerciais, parques, 
campos de golf e campos esportivos. A região centro oeste da Flórida tem 
restrições em vigor desde 1º de dezembro de 2010 até 30 de junho de 
2012. As restrições de uso de irrigação estão divididas em Estágios de 1 a 5. 
Neste momento, o estágio em vigor para a maioria dos condados da região 
é o número 1, que prevê que endereços com números pares podem irrigar 
seus gramados nas quintas e no domingo, antes das dez da manhã ou após 
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as quatro da tarde, enquanto endereços com números ímpares podem irri-
gar nas quartas e sábados, nos mesmos horários. Alguns condados estão no 
Estágio 3 que permite irrigação uma vez por semana apenas.

Em 2011 ocorreu à seca mais prolongada da história do Texas. Regiões 
onde a precipitação média é de 80 polegadas por ano, não receberam mais 
do que 15 polegadas de chuva. O resultado foi a sucessiva elevação de res-
trições para os Estágios 3 (uma vez por semana), Estágio 4 (uma vez por 
semana, utilizando apenas mangueiras e baldes), até Estágio 5 (nenhuma 
irrigação). Esta seca histórica e nunca antes observada chegou a eliminar 
muitos gramados residenciais, comerciais e de parques públicos. 

A tendência que se observa é a de estados e municípios elaborando 
muitas leis e restrições de uso de água para irrigação de gramados, mui-
tas vezes sem qualquer base científica. Algumas leis chegam ao absurdo 
de propor pagamento de uma taxa por metro quadrado a donos de resi-
dência que queiram trocar o seu gramado por brita. Políticos, na busca de 
uma bandeira que justifique os seus mandatos, acabam colocando a grama 
como o vilão que desperdiça água sem trazer nenhum benefício. O uso ra-
cional de irrigação é uma necessidade; é fundamental orientar consumido-
res sobre como usar irrigação com moderação evitando o desperdício. 

A reação imediata a esta tendência de ‘culpar’ os gramados pela falta de 
água, foi a organização do setor de produção e manutenção de gramados, 
apresentando dados científicos e econômicos sobre a importância da grama 
no meio ambiente, e na economia de cada Estado. Um relatório produzido 
pelo Instituto de Ciências Agrícolas da Universidade da Florida mostrou o 
grande impacto que a indústria de grama tem no Estado. As conclusões 
mais importantes mostram que o setor de grama, incluindo produtores, 
campos de golfe, gramados esportivos, revendas de grama, paisagistas e 
companhias de manutenção de gramados residenciais e comerciais, contri-
buem com uma receita de 7.82 bilhões de dolares anuais para a economia 
do estado (Figura 2). Também gera 173.000 empregos diretos, o que numa 
época de escassez de empregos, é de vital importância para a economia do 
Estado (Figura 3). 

Ao se darem conta da importância econômica que o setor de grama tem 
na economia e geração de empregos do Estado, os políticos acabaram se 
rendendo e produzindo leis de uso de irrigação mais realistas e de comum 
acordo com recomendações de técnicos do setor de gramados. Um bom 
exemplo foi o desfecho que ocorreu na região de Tampa, FL. Inicialmente, 
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a proposta de municípios era a de restringir a irrigação de novos gramados 
instalados, autorizando a irrigação a cada dois dias por 30 dias e nenhuma 
irrigação depois disso. Depois de longas discussões, a nova proposta foi de 
irrigar todo dia por 15 dias, três vezes por semana nos 15 dias subsequentes 
e uma vez por semana depois de 30 dias, sem limite de tempo. Uma grande 
vitória para produtores, comerciantes e paisagistas que tem o seu sustento 
amparado na cultura de grama.

Outra alternativa para enfrentar os problemas causados por períodos 
mais frequentes e longos de seca, é o melhoramento genético e o lança-

Figura 3. Contribuição de empregos gerados pelo setor de grama na Flori-
da. 2007.

Figura 2. Contribuições de receita produzida pelo setor de grama na Flori-
da. 2007.
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mento de variedades mais tolerantes a seca. é importante ressaltar a di-
ferença entre os termos ‘resistência’ e ‘tolerância’ a seca. Uma variedade 
resistente não perderia a cor e qualidade durante períodos de seca. Já uma 
variedade tolerante pode perder a cor e a qualidade enquanto o deficit 
hídrico está acontecendo, mas tem a capacidade de se recuperar rapida-
mente após a reposição de água e o restabelecimento de níveis adequados 
de umidade no solo. Atualmente não existe nenhuma variedade comercial 
totalmente resistente à seca, apenas algumas variedades nativas se aproxi-
mam desta definição. No Brasil, a grama batatais (Paspalum notatum) é a 
que mais se encaixa a uma definição de grama resistente à seca. No entan-
to, a baixa qualidade estética (folhas largas e sementeira alta), associados 
aos desafios de produção comercial (baixa resistência de tapete e longo 
tempo de rebrota), tornam a disponibilidade de grama batatais problemáti-
ca. O custo ambiental de extrair campos nativos de grama batatais é muito 
alto, e os problemas de erosão causados por uma extração sem planeja-
mento técnico são muito maiores do que o benefício de economia de água 
que o plantio traria. 

Muitas regiões dos Estados Unidos já realizam testes de avaliação de 
variedades de grama quanto à tolerância à seca. No Texas, um estudo en-
comendado pela autoridade municipal que regula a distribuição e uso de 
água em San Antonio: ‘San Antonio Water System – SAWS’ e coordenado 
pela Universidade Texas A&M, testou 25 variedades de grama comercial-
mente disponíveis. As variedades foram plantadas em oito repetições e de-
pois de crescerem em condições ideais de umidade de solo, foram expostas 
a 60 dias de seca, sem nenhuma irrigação, duranto o verão de 2006 e 2007. 
Para garantir o efeito de seca, foi construído um abrigo que deslizava so-
bre a área testada quando havia previsão de chuva (Figura 4). O verão de 
2006 foi o mais quente dos últimos dez anos e os resultados mostraram que 
existem diferenças significativas entre as variedades com relação ao tempo 
que cada uma manteve a cor verde e qualidade aceitável após o período 
de seca e posteriormente no tempo de recuperação total após o retorno 
da irrigação.

 As variedades de bermudas mostraram maior tolerância ao período de 
seca quando comparadas às variedades de Santo Agostinho. Como resul-
tado, houve uma grande inversão na demanda de grama da região. Antes 
dos resultados do estudo realizado pela Texas A&M e SAWS, as gramas mais 
utilizadas eram variedades de Santo Agostinho, depois a maior preferência 
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passou a ser por variedades de bermudas. houve diferenças até entre va-
riedades de bermudas: a variedade Celebration foi superior a outras utili-
zadas no estudo, mantendo a coloração verde a um nível aceitável por um 
período mais longo do que as outras variedades (Figura 5A). Celebration 
também foi a primeira variedade a se recuperar totalmente após o restabe-
lecimento de irrigação para a área de teste (Figura 5B). 

Figura 4. Vista geral do estudo de seca em variedades de grama em San 
Antonio, TX. 2006.

Figura 5. Celebration após 60 dias sem água (A) e após o retorno da irriga-
ção (B).



Tópicos atuais em gramados III

140

 Os desafios causados por secas sejam elas longas ou curtas, frequen-
tes ou esporádicas, são uma realidade. Está comprovado que o volume de 
chuvas está gradativamente diminuindo em diversos países. O Brasil pode 
ainda não estar sofrendo os reflexos sobre produção e manutenção de gra-
mados, causados por diminuição de chuvas e suas consequentes restrições 
ao uso de irrigação. Mas vai chegar o momento em que o crescimento da 
população, trazendo aumento no número de residências, áreas comerciais, 
parques e gramados esportivos vai gerar aumento tão grande na demanda 
por água, que as restrições vão começar a acontecer. O setor de grama bra-
sileiro precisa estar preparado e articulado para orientar a população no 
uso de irrigação de gramados, no uso de variedades mais tolerantes à seca 
e na elaboração de regras de economia de água com base científica e que 
não estrangulem o setor. Para isso, precisam estar envolvidos desde pro-
dutores, associações e profissionais do setor, até pesquisadores científicos. 

mudanças climáticas – Aquecimento global

A questão de aquecimento global tem gerado muita polêmica entre 
cientistas, políticos e o público em geral. Sem entrar no mérito da questão, 
o fato é que já estão acontecendo muitas mudanças climáticas em diversas 
regiões do planeta. Algumas regiões enfrentam volumes de chuva acima 
do normal em épocas que não costumam chover, outras enfrentam secas 
prolongadas, e a maior ocorrência de tornados e furacões tem devastado 
áreas nos Estados Unidos, Ásia e outras partes do mundo. 

Nos Estados Unidos, a temperatura média tem subido em todas as regi-
ões do país. Consumidores e o setor de produção de grama no Sul do país 
tem sido pouco afetados, além do fato de terem que gastar um pouco mais 
com ar condicionado. A região norte do país também tem sentido poucos 
reflexos, uma vez que mesmo com o aumento da média nas temperaturas 
máximas, as temperaturas mínimas continuam criando condições ideais 
para o cultivo e manejo de Gramas de Clima Frio – GCF. 

Porém a região central, também chamada de Zona de Transição (área 
em azul, Figura 1), tem sido bastante afetada pelo aumento da tempera-
tura média. A Zona de Transição já é por tradição uma área díficil de ser 
manejada com relação ao uso de variedades de grama. No inverno é muito 
frio para que as GCQ sobrevivam sem apresentarem problemas. Assim, va-
riedades de Zoysia e bermudas crescem bem durante o verão, mas acabam 
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morrendo durante o inverno rigoroso. Por outro lado, o verão tem efeito 
devastador nas GCF, que sofrem não apenas com as altas temperaturas, 
mas com restrições de irrigação e com o uso intensivo. Variedades de Blue-
grass, Bentgrass, fescue e Ryegrass tem excelente qualidade na primavera e 
outono (o inverno cobre de neve a região), mas tem uma queda acentuada 
de qualidade no verão, chegando a apresentar áreas com 100% de perda no 
final desta estação. Ou seja, o verão é muito quente para GCF e o inverno 
muito frio para GCQ. 

A primeira solução encontrada foi a utilização de overseeding, técnica de 
semeadura de inverno utilizando como base uma GCQ (Figura 6). Exemplo: 
usando uma base de grama bermuda no verão, são semeadas sementes 
de Ryegrass (Perennial e/ou Annual) no outono. Desta forma os gramados 
de bermuda desfrutam de boa aparência e qualidade no verão, enquanto 
no outono, a bermuda entra em dormência, perde a cor e a Ryegrass se 
sobrepõe à bermuda oferecendo a qualidade e coloração verde para aquela 
época do ano. 

No entanto, esta não é a solução perfeita para muitos casos. Muitos pro-
dutores de grama, consumidores finais e até profissionais do setor de ma-
nutenção de gramados acabam exagerando na densidade de semeadura de 
Ryegrass, numa tentativa de obter um verde mais intenso e mais rápido. O 
reflexo acontece no final da primavera. Nesta época, a Ryegrass perde vigor 
e cor com a elevação da temperatura média diária, e a grama bermuda que 
serviu de base e que deveria aproveitar estas temperaturas para acordar e 
começar a crescer, está praticamente morta e sufocada pela alta densidade 
de semeadura utilizada no outono passado. Resultado: a Ryegrass morre 

Figura 6. Campos adjacentes de produção de bermuda sem (esquerda) e 
com overserseeding (direita).
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com a chegada do verão e a bermuda não rebrota porque foi ‘sufocada’ 
pela Ryegrass.

A tendência do mercado atual para resolver este problema é desenvol-
ver variedades de GCF mais tolerantes ao calor e variedades de GCQ mais 
tolerantes ao frio. As principais alternativas de GCQ estão no grupo das 
bermudas e em menor escala no grupo das zoysias.

As companhias de produção de semente tem lançado variedades de 
fescue, Bluegrass e Ryegrass mais tolerantes ao calor, enquanto as Univer-
sidades e empresas privadas de melhoramento se esforçam para gerar va-
riedades de bermudas e zoysia mais tolerantes a longos períodos de tem-
peraturas abaixo de zero. 

Exemplos de variedades de GCF com maior tolerância a altas tempera-
turas: Thermal Blue Bluegrass, Bella Bluegrass, Falcon II Fescue, Dynasty 
Fescue, Rebel Fescue, RPR Fescue and Titan Ltd. Fescue.

Exemplos de variedades de GCQ com maior tolerância à temperaturas 
abaixo de zero: Patriot Bermudagrass, Latitude 36 Bermudagrass, North 
Bridge Bermudagrass, Meyer Zoysia, Geo Zoysia and Zorro Zoysia.

Influência da produção no preço e disponibilidade

Os custos de produção tem influência decisiva no tipo de grama produ-
zida e disponibilizada ao mercado. Os principais fatores afetando o custo de 
produção e como consequência o preço no mercado, são:

• rápido crescimento na produção = baixo custo;
• melhor qualidade de tapetes e menor perda de colheita = menor 

custo;
• transporte a grandes distâncias = maior preço do produto final;
• resistência ao uso de herbicidas e sensibilidade a doenças = menor 

custo.

Em geral, variedades de bermudas crescem mais depressa do que qual-
quer outro grupo de variedades de GCQ. Por isso, no passado, a grama ber-
muda comum era sinônimo de grama barata, mas com baixa qualidade. Os 
produtores americanos conseguiam colher uma mesma área de produção 
de bermuda três vezes ao ano, enquanto uma mesma área de Santo Agos-
tinho só podia ser colhida uma vez. A necessidade de utilizar variedades to-
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lerantes ao sombreamento elevou a demanda por grama Santo Agostinho, 
e logo começaram a surgir variedades melhoradas como Raleigh, Floratam 
e Palmetto. As variedades de Santo Agostinho dominavam completamente 
os mercados da Florida, Texas, e outros estados do Sul dos Estados Unidos. 
Com a introdução de variedades melhoradas de Zoysia, que cresciam mais 
depressa, com excelente qualidade de tapete e resistência ao uso de di-
ferentes herbicidas, caiu o custo de produção, possibilitando ao produtor 
de grama oferecer zoysia mais barata ao mercado. A demanda de zoysia 
cresceu e se fortaleceu em diversas regiões. Atualmente, os mercados do 
Sul dos Estados Unidos estão segmentados. 

Na Florida há uma grande tendência para o uso de variedade de Zoysia, 
em especial a EMPIRE. No Texas, variedades melhoradas de bermudas, com 
maior tolerância ao sombreamento e à seca, parecem dominar a preferên-
cia do mercado, com variedades de Zoysia crescendo bastante. Variedades 
de Santo Agostinho estão em declíneo na Florida e no Texas, por razões 
diferentes. Na Florida, a preferência é por Zoysias de folha larga e fácil ma-
nutenção. No Texas as variedades de bermudas tem a preferência devido 
ao baixo custo e variedades mais tolerantes à seca e ao sombreamento.

No Brasil, a grama São Carlos (nativa da América do Sul), teve o seu auge 
na década de 80 e início dos anos 90. Problemas com uso de um número 
limitado de herbicidas na produção de São Carlos e má qualidade de tape-
te (tapetes quebradiços), abriram caminho para o crescimento da grama 
esmeralda. A esmeralda comum (Zoysia japonica) foi introduzida no Brasil 
em meados dos anos 80 e se tornou grande sucesso no mercado pela sua 
facilidade de produção e qualidade de tapetes. 

O mercado brasileiro está atualmente saturado com a esmeralda e a 
tendência é a de introdução de variedades de proporcionem um visual dife-
rente ao consumidor final. Novas variedades de Zoysia de folhas mais finas, 
mas de fácil manutenção e crescimento rápido, devem ter boa aceitação no 
mercado gerando demanda para plantio e produção. Algumas destas novas 
variedades de Zoysia são híbridos inter-específicos (Z. japonica x Z. tenuifo-
lia) e apresentam excelente tolerância ao sombreamento, o que deve au-
mentar ainda mais o poder de penetração no mercado. 

Uma nova variedade de São Carlos, trazida da Argentina, tem apresen-
tado uma melhor qualidade de tapete e tolerância a doenças, o que no 
passado inviabilizaram a sua produção. Muitos produtores já estão expan-
dindo o plantio desta nova variedade chamada Crispin, o que deverá elevar 
novamente a participação de São Carlos no mercado nacional. 
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No que diz respeito ao custo de frete, transporte a longas distâncias tem 
encarecido o custo da grama, incentivando a produção mais localizada e 
próxima aos centros de comercialização. Este fator explica o aparecimen-
to de um grande número de pequenos produtores em diversas regiões do 
país. A tendência é de que cada vez mais, um maior número de áreas de 
produção entre em operação, mais próximos aos centros de venda e uso 
do produto final. É a solução encontrada por produtores brasileiros e ame-
ricanos para atender o mercado enfrentando altos custos de combustível. 

Finalmente, na área de gramados esportivos, a tendência no Brasil é 
para o uso de variedades de bermudas mais modernas, aliando uma maior 
tolerância ao sombreamento à uma grande capacidade de recuperação a 
danos causados por pisoteio excessivo. Os estádios de futebol mais recen-
temente construídos ou reformados apresentam estruturas bastante altas 
que projetam um sombreamento excessivo no gramado. Além disso, o cro-
nograma de utilização é bastante intenso, colocando alto stress de uso e 
pisoteio sobre o gramado. Como comparação, estádios de futebol america-
no tem em média 15 a 20 jogos por ano e estádios de baseball sediam 80 
jogos por ano. Muitos estádios de futebol no Brasil tem mais de 160 jogos 
por ano sendo que alguns chegam a utilizar o seu gramado 190 vezes por 
ano. Se a variedade de bermuda não for moderna e capaz de tolerar este 
nível de pisoteio, o gramado muito provavelmente não suportará o stress 
de tantos jogos por ano. A técnica de overseeding em gramados esportivos 
no Brasil, é uma forte tendência e plenamente justificável para estádios no 
Sul e Sudeste, onde as temperaturas médias de inverno chegam a colocar 
a grama de base em dormência, causando uma grande redução de cresci-
mento, compromentendo a qualidade e a sobrevivência das GCQ utilizadas 
(geralmente variedades de bermudas). 

A maioria das variedades de bermudas param de crescer e começam a 
perder a cor verde se a temperatura média for menor de 10 oC. A faixa ideal 
de crescimento acontece quando a temperatura média fica acima de 23 oC. 
As variedades de Ryegrass, por outro lado, param de crescer se a tempera-
tura passar de 29 oC e começam a morrer quando a temperatura ultrapassa 
32 oC. Por isso, overseeding não deve ser utilizado na região central e norte 
e nordeste do Brasil, onde as temperaturas são acima do que as variedades 
podem suportar para crescer e apresentar boa qualidade. 
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 sementes x mudas, qual a melhor opção?
Atualmente existe uma discussão no mercado sobre o uso de sementes 

de grama X o uso de tapetes ou mudas. É difícil encontrar uma opção de-
finitiva para todos os casos, uma vez que existem vários argumentos para 
ambos os lados, e a melhor solução depende do uso a que o gramado se 
propõe, ao manejo que vai receber, da região em que vai ser estabelecido e 
da disponibilidade de sementes, mudas ou tapetes naquela área.

Sementes de GCF no Brasil, como fescue e Bluegrass, não funcionam. 
Somente em overseeding e mesmo assim para a regiões onde a temperatu-
ra máxima de inverno não seja alta. A disponibilidade se sementes de GCQ 
no Brasil é bastante restrita. Geralmente são sementes caras e que exigem 
um cuidado especial na semeadura com o manejo de plantas daninhas, ir-
rigação e fertilização. No entanto, para áreas mais extensas, o custo de im-
plantação através de sementes de grama pode se tornar mais atrativo; prin-
cipalmente se considerado o alto custo de frete embutido no preço final do 
tapete. No futuro, caso haja disponibilidade de sementes a um custo mais 
acessível, existe a possibilidade do mercado de sementes crescer no Brasil. 

Uma segunda alternativa ao uso de tapetes de grama é o plantio através 
de mudas (sprigs). Esta é uma técnica muito popular em gramados espor-
tivos e em campos de golfe. A utilização de mudas tem várias vantagens 
como a redução do custo de frete e a possibilidade de incorporação de 
fibras de plástico para maior firmeza e estabilidade do gramado esportivo 
depois de pronto. Mas a principal vantagem da utilização de mudas em 
gramados esportivos é o fato de não adicionar argila ao futuro gramado 
esportivo que está sendo implantado. A argila compromete a drenagem e 
favorece a compactação do campo. Por isso, os profissionais de manejo de 
gramados esportivos procuram sempre obter tapetes com um mínimo de 
argila, e as mudas de grama atendem perfeitamente a este critério. 

regulamentações: Grama “legal” é essencial. 
Certificação nacional: próximo passo

A evolução do mercado de grama no Brasil ainda é pequena conside-
rando as dimensões do país. O consumidor final é pouco informado sobre 
como tratar do seu gramado, qual o melhor tipo e variedade de grama para 
diferentes situações, e onde buscar mais informações sobre o assunto. A 
criação de uma política coordenada de educação sobre uso e manejo de 
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gramados, não apenas para o consumidor final, mas também para profis-
sionais do setor, como paisagistas, arquitetos e agrônomos, é fundamental 
para o crescimento do mercado de grama no Brasil. 

A indústria da grama no Brasil já está se organizando para promover esta 
educação sobre gramados. O SIGRA foi o primeiro passo; mas atualmente 
Associações como a AGRABRAS, ABGE, sites como o www.infograma.com.
br e instituições de pesquisa como a Faculdade de Ciências Agronômicas 
– UNESP de Botucatu, estão à frente do processo de formação de profissio-
nais especializados em produção e manejo de gramados. 

Iniciativas de regulamentação do setor de produção, como o Projeto 
Grama Legal, são fundamentais para a valorização daqueles produtores 
que aplicam técnicas adequadas em suas respectivas áreas de produção. 
O Grama Legal orienta seus associados que estejam devidamente cadastra-
dos no RENASEM; e também atua em sintonia com licitações públicas para 
que estas somente considerem aptos a participar, produtores de grama que 
apresentem cadastro atualizado no RENASEM. O resultado é que produ-
tores extrativistas não podem participar de licitações públicas já que não 
possuem cadastro aprovado pelo RENASEM.

Além da mensagem de respeito ao solo e ao processo de produção, o 
projeto Grama Legal cria incentivos para o estabelecimento de novos pro-
dutores legalizados e do consumo de grama legalmente cultivada. Em outra 
frente de atuação o projeto está em fase de conclusão do texto com normas 
de produção de mudas de grama junto ao Ministério da Agricultura, e que 
servirá de referência para gramicultores e fiscais. 

 O uso adequado de insumos agrícolas, supervisionado por técnicos 
competentes, o manejo racional de irrigação e o respeito ao solo e meio 
ambiente durante a produção, vai com certeza gerar respeito e admiração 
por parte dos consumidores brasileiros, criando maior incentivo ao uso e 
manutenção de gramados. 

O próximo passo que poderia ser adotado, seria a implementação de 
um processo brasileiro de ‘Certificação’ de produção de determinadas es-
pécies. Arquitetos e projetistas, principalmente de gramados esportivos e 
de campo de golfe, tem necessidade de garantir que a variedade de grama 
que estão utilizando é de fato a mesma variedade de grama que foi es-
pecificada no projeto. São obras de grande investimento que precisam de 
garantia de origem da grama que está sendo implantada. Atualmente, este 
processo de certificação é feito por entidades estrangeiras, uma vez que 



147

não existe um processo semelhante a nível federal ou estadual. Os custos 
do processo são bastante altos, pois incluem o custo de viagens e esta-
dias de técnicos estrangeiros ao Brasil para vistoriar os campos a serem 
certificados. O processo em si é simples, e consiste no preenchimento de 
documentos iniciais e vistorias aos campos de produção desde a fase de 
pré-plantio, até a fase de formação completa da área a ser certificada. O 
grande segredo é o rigor nas inspeções de campo, com relação ao uso de 
mudas de origem comprovada e livres de contaminantes durante todas as 
fases de crescimento e formação.

O maior desafio para a implantação de um processo de certificação 
brasileiro está na formação dos técnicos que irão realizar as inspeções e 
aprovar a documentação pertinente ao processo. Não será fácil treinar pro-
fissionais, para que possam realizar as inspeções de forma eficiente e rigo-
rosa. Vai levar um tempo para o mercado aceitar e valorizar a certificação 
brasileira como um processo confiável e eficiente. Mas uma vez conquis-
tada esta confiabilidade e credibilidade, o resultado deverá beneficiar não 
apenas os produtores de gramas certificadas, mas o mercado que poderá 
contar com uma útil e ágil ferramenta na construção de novos gramados 
esportivos, campos de golfe e outros projetos especificos.

Mais do que se organizar para combater a desinformação, é muito im-
portante se organizar para defender aqueles que dedicam as suas vidas e 
trabalham na produção, instalação e manejo de gramados, mostrando a 
influencia positiva da grama no meio ambiente, na economia, e na geração 
de empregos.
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introdução

Uma das técnicas de manejo utilizada nos greens (áreas finais dos bura-
cos) de campo de golfe é a adubação. Para correto programa de adubação 
destas áreas deve-se conhecer o consumo de nutrientes ao longo do ciclo 
da planta numa situação de máxima qualidade, característica visada para 
o jogo.

A aplicação de nutrientes nos campos de golfe geralmente é feita de for-
ma empírica, sendo observado com frequência algum desequilíbrio, como 
excesso, falta ou distribuição inadequada ao longo do ciclo. Sabendo-se a 
quantidade certa de cada nutriente requerida pela grama ao longo do ano 
é possível a realização da adubação de forma mais precisa e equilibrada.

Objetiva-se com este texto apresentar algumas informações geradas 
através de pesquisa em dois campos de golfe no estado de São Paulo (Fa-
zenda da Grama Country & Golf Club, localizado em Itupeva e Fazenda 
Campo Alto, localizado em Araras) onde foi determinada a exportação de 
nutrientes pelas aparas das folhas de grama bermuda Tifdwarf (Cynodon 
dactylon (L.) Pers. x Cynodon transvaalensis Burtt-Davey), utilizada em gre-
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ens, e avaliada algumas características de qualidade destas áreas, durante 
período de um ano, com o objetivo de analisar o manejo nutricional reali-
zado (MATEUS, 2011).

Golfe no brasil

O golfe é o esporte que mais cresce no Brasil e no mundo. O contato 
com a natureza, o turismo e o esporte são fatores aliados à prática do golfe 
e que tem ganhado maior importância ao longo do tempo. 

O Brasil tem hoje cerca de 25 mil golfistas associados a vários clubes 
no país, segundo dados da Confederação Brasileira de Golfe. Este número 
ainda é pequeno se comparado com os EUA, país com maior número de 
praticantes de golfe no mundo. Porém, no Brasil o interesse pelo golfe au-
menta substancialmente e, a cada ano, o número de adeptos ao esporte 
tem crescido, assim como o número de campos construídos. Além disso, o 
Brasil conta não apenas com o público interno, mas também com jogadores 
estrangeiros, pois o golfe é um forte atrativo turístico.

O golfe voltou a fazer parte dos jogos olímpicos e será um dos esportes 
disputados na Olimpíada do Brasil em 2016, a ser realizada no Rio de Janei-
ro – RJ, sendo mais um incentivo ao desenvolvimento do esporte no país.

O cenário do golfe é promissor no Brasil e para que este esporte fique 
cada vez mais conhecido e estruturado no país, os campos brasileiros de-
vem apresentar alta qualidade.

Os campos de golfe são formados por grama natural e possuem, em 
média, 70 hectares. Pode-se dizer que é uma grande área agrícola, entre-
tanto o objetivo principal não é a produção, mas sim a obtenção das carac-
terísticas apropriadas ao jogo. As gramas utilizadas nos campos de golfe 
são altamente exigentes em tratos culturais, o que requer elevado grau de 
tecnificação com o uso de insumos e implementos específicos para cada 
operação de manejo realizada. Entretanto, toda a tecnologia e informações 
técnicas utilizadas no Brasil advêm de outros países e necessitam ser adap-
tadas e estudadas nas condições brasileiras.

Uma das dificuldades de se pesquisar nesta área é o fato de haver prá-
ticas culturais específicas, tais como: irrigação, adubação, cortes vertical e 
horizontal, topdressing (cobertura com areia, com ou sem material orgâni-
co), overseeding (semeadura de grama de inverno), controle de pragas e 
doenças, que requerem mão-de-obra especializada. Em função disso, no 
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Brasil não há áreas experimentais em condições similares dentro das uni-
versidades, fazendo com que a pesquisa precise ser realizada nos campos 
de golfe existentes.

No golfe, o green é considerado “o lugar sagrado” e de uso intenso pelos 
praticantes do esporte. Este fato limita a utilização destas áreas para pes-
quisa, que deve ser realizada em dias específicos e com pouca interferência 
no gramado, o que restringe o delineamento experimental convencional.

Para que o golfe se consolide no Brasil é necessário que haja respaldo 
científico para a manutenção dos gramados desses campos, já que atual-
mente este manejo baseia-se apenas na experiência dos profissionais, em 
informações de outros países e nas tentativas práticas (erros e acertos).

o campo de golfe e o green

Um campo de golfe oficial ocupa de 600 mil a 1 milhão de m2 e é com-
posto por 18 buracos. Cada buraco tem um tee (saída), um fairway (área 
de caída de bolas iniciais) e um green (onde está localizado o buraco). Os 
roughs (grama mais alta ou diferente, com ou sem plantas ornamentais), as 
árvores, os bunkers (bancas de areia), os lagos e córregos (hazards), consi-
derados obstáculos, fazem parte de um buraco e do campo de golfe como 
um todo.

Diferentemente de outras áreas agrícolas, o objetivo em um campo de 
golfe não é a produção, mas sim a obtenção da qualidade, sendo essa base-
ada em aspectos estéticos ou arquitetônicos, de “jogabilidade” e de manu-
tenção, possuindo todos participação importante neste quesito.

O green é avaliado pelos jogadores por suas características de super-
fície, como velocidade, relevo, receptividade e formato. Um campo com 
greens ruins tem 50% de chance de ser um bom campo, pois nestas áreas 
são realizadas 50% das tacadas de uma volta e outros 20 a 25% das tacadas 
são em direção a eles (TAPIA, 2010). Nesta região costuma-se utilizar uma 
grama diferente em relação à utilizada nas outras partes do campo (tees, 
fairways, roughs), sendo mantida com menor altura. 

A espécie de grama mais utilizada em greens é a grama bermuda, mais 
precisamente híbridos interespecíficos de Cynodon dactylon X Cynodon 
transvaalensis, como o Tifdwarf, pois apresenta alto grau de regeneração 
em áreas danificadas por tráfego excessivo. Possui hábito de crescimento 
estolonífero-rizomatoso, folhas de textura fina à média, forma gramados 
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de alta densidade e apresenta cor verde de intensidade moderada à verde 
intenso e profundo. Pode ser reproduzida vegetativamente ou por semen-
tes. Devido ao seu alto potencial de recuperação, é altamente exigente em 
nutrição, umidade e manutenção. Não tolera áreas sombreadas e não se 
desenvolve bem em áreas mal drenadas e compactadas. Também não se 
desenvolve bem em baixas temperaturas, porém tolera geadas leves. A al-
tura ideal de corte pode variar de 2 à 25 mm (GURGEL, 2006).

nutrição e adubação em gramas utilizadas em campos 
de golfe

As técnicas de manutenção de um campo de golfe envolvem práticas 
como: corte da grama, adubações, top dressing, passagem de rolo liso, 
controle de plantas daninhas, controle fitossanitário e manejo do sistema 
de irrigação. Outras atividades esporádicas também são realizadas, como: 
aeração, corte vertical, groomer (desbaste leve do gramado) e overseeding 
(semeadura de grama de inverno). As prioridades de manutenção podem 
variar de campo para campo, porém o bom estado dos greens é fundamen-
tal para que haja boa jogabilidade. 

Nos greens de campo de golfe utiliza-se um híbrido de grama bermuda 
com alta exigência nutricional e são realizados cortes diários em algumas 
épocas do ano, sendo as aparas (clipping) retiradas do local, representa-
do saídas de nutrientes do sistema. Isso torna a necessidade de reposição 
de nutrientes, ou seja, a adubação, uma técnica de manejo importante no 
campo de golfe.

As gramas possuem exigência nutricional semelhante às demais plantas, 
necessitando de todos os macro (N, P, K, Ca, Mg e S) e micronutrientes (Fe, 
Mn, B, Cu, Zn e Mo) para o seu desenvolvimento (GODOY; VILLAS BÔAS, 
2003). 

O nitrogênio é o nutriente mais importante na nutrição de gramas, sen-
do exigido em maior quantidade. Além disso, apresenta dinâmica muito 
complexa no solo: pode ser perdido através da lixiviação (água percola no 
perfil do solo levando o N) ou na forma de gás (por desnitrificação ou vola-
tilização); pode ainda ficar indisponível para as plantas, por estar sendo uti-
lizado na estrutura de microrganismos do solo (imobilização); e está sujeito 
a relações complexas para sua liberação através da mineralização, pois faz 
parte de materiais orgânicos (GODOY; VILLAS BÔAS, 2006).
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A quantidade de adubos, principalmente nitrogenados, utilizada em um 
campo de golfe é muito superior quando comparada a de grandes culturas, 
como milho e cana-de-açúcar, e também de culturas mais exigentes, como 
algumas hortaliças. Gramas que possuem zona radicular estabelecida em 
areia, em áreas com alta precipitação pluvial, ou com uma longa estação de 
crescimento, requerem taxa anual de N ainda mais alta (McCARTY, 2006).

As taxas anuais de N aplicadas em greens de campos de golfe, formados 
com grama bermuda Ultradwarf, estão geralmente entre 390 a 880 kg ha-1 
de N (McCARTY, 2006). Isto significa uma taxa de N entre 14 a 18 kg ha-1 
aplicada semanalmente durante os meses de verão em greens constituí-
dos principalmente por areia (McCULLOUGH, 2004). Outra recomendação 
sugerida é a de 400 kg ha-1 de N, parcelado em 8 a 12 vezes durante o ano 
(ALABAMA STATE UNIVERSITY, 2003). Outro valor recomendado para híbri-
dos de grama bermuda submetidos à alta manutenção (necessária em gre-
ens) é o de 50 a 75 kg ha-1 de N por mês, o que atinge de 600 a 900 kg ha-1 
de N por ano (DEPUTY, 2000). Para manter uma boa qualidade da grama 
bermuda Tifway são necessários, pelo menos, 200 a 300 kg ha-1 de N por 
ano na Georgia (CARROW et al., 2001). Sartain (1998) recomenda doses de 
400 a 900 kg ha-2 de N por ano para grama bermuda, em solo com elevado 
teor de areia.

A camada superficial do green, assim como as demais camadas, são for-
madas por material à base de areia, ou seja, tem fácil drenagem e, com isso, 
proporciona fácil lixiviação dos nutrientes. Assim, em casos de aplicação 
excessiva de N, pode ocorrer lixiviação de nitrato para camadas mais pro-
fundas do solo, podendo chegar ao lençol freático, causando a contamina-
ção da água. 

A alta mobilidade do N em zonas radiculares de greens limita o uso de 
análises de solo como base de recomendação para este nutriente, sendo o 
mesmo aplicado de acordo com a necessidade da planta. Em muitos casos, 
é difícil a adequação da dose correta, devido à influência da temperatura, 
precipitação e intensidade de jogo (SARTAIN, 1998).

A importância do P para o crescimento de raízes é bem conhecida e gra-
mas desenvolvidas em solos deficientes são incapazes de produzir sistema 
radicular bem desenvolvido (CHRISTIANS, 1998). Assim, resultados visíveis 
da aplicação deste nutriente ocorrem durante o estabelecimento de novos 
gramados (SARTAIN, 1998). Em gramados já formados, a maioria dos estu-
dos tem mostrado poucas respostas mesmo em solos com baixa disponibi-
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lidade de P (TURNER, 1993). No entanto, em gramados implantados em so-
los muito arenosos pode ocorrer deficiência (GODOY; VILLAS BÔAS, 2003). 
As respostas das gramas quanto à aplicação de P dependem do teor dispo-
nível e mobilidade no solo, devido à fixação em óxidos de ferro e alumínio, 
o que o torna pouco móvel (GODOY; VILLAS BÔAS, 2003). Normalmente, 20 
a 49 kg ha-1 deste elemento são necessários anualmente (McCARTY, 2006).

Ao contrário do nitrogênio e do fósforo, o potássio não é um nutriente 
que proporciona aumentos no crescimento vegetativo da parte aérea ou 
das raízes, nem uma melhor coloração, que são efeitos bem visíveis em 
gramados, mas está relacionado aos mecanismos de estresse da planta. 
Por este motivo, muitas vezes não são observados efeitos da aplicação de 
K em gramados, embora possa aumentar a produção de carboidratos e a 
resistência a estresses (tráfego, pisoteio, baixas temperaturas, seca) e aos 
patógenos (CHRISTIANS, 1998). Em gramados, resistência ao frio e a doen-
ças, crescimento radicular, níveis de carboidrato e rusticidade generalizada 
a condições adversas tem sido relacionadas à nutrição potássica (SARTAIN, 
2002).

Alguns técnicos chegam a utilizar doses muito altas de K, maiores até 
que as doses de N para aumentar a resistência dos gramados ao estresse. 
No entanto, doses muito altas de K podem queimar os gramados, devido 
à alta quantidade de sais solúveis no solo (o que prejudica a absorção de 
água pela planta), ou então prejudicar a absorção de cálcio e magnésio 
através da competição pelo sítio de absorção (GODOY; VILLAS BÔAS, 2003).

A relação entre os nutrientes no momento da aplicação de adubos deve 
ser observada. A importância da relação N:K 1:1 ou 1:1,5 pode favorecer, 
dentre outros aspectos, a resistência ao frio, seca e doenças. Dentre outras 
vantagens é observado que em campos esportivos corretamente adubados 
e com incremento maior nos níveis de K, a predisposição a contrair doenças 
é muito menor e, portanto, o uso de fungicidas diminui. Infere-se então que 
se faz necessário manter a relação N:K 1:1 ou 1:1,5 (TAPIA, 2003), sendo 
que Sartain (1995) recomenda que esta relação seja de 1:1 ou 2:1. 

Quando o nível de K está adequado, a adubação potássica não promove 
maior crescimento ou absorção em grama bermuda Tifway. A máxima con-
centração foliar de K na grama bermuda Tifway foi obtida com a aplicação 
de 9,8 g m-2 de K a cada 90 dias. Maiores doses de adubo não resultaram em 
maior absorção, o que sugere que a grama bermuda não acumula excesso 
de K, ou seja, não há absorção de luxo (SARTAIN, 2002).
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Em relação aos cátions Ca, Mg e K, para que ocorra desenvolvimento 
ideal do gramado, preconiza-se que devam apresentar na CTC do solo a 
seguinte porcentagem: 65 a 85% de Ca, 6 a 12% de Mg e 2 a 5% de K. En-
tretanto, algumas pesquisas tem demonstrado que o balanço entre os três 
cátions somente é importante quando um dos elementos apresenta defici-
ência em virtude do excesso de outro (JOHN; CHRISTIANS, 1995).

Como a exigência por enxofre pelos gramados é pequena, é mais difícil a 
ocorrência de deficiência deste nutriente. Por este motivo também, aplica-
ções de S não produzem grandes respostas na coloração verde dos gramados, 
a não ser que este esteja em condições de extrema deficiência. Como o S é 
integrante de alguns aminoácidos, precursores das proteínas, também tem 
papel importante no crescimento das gramas (GODOY; VILLAS BÔAS, 2003).

Nos gramados implantados em solos naturais dificilmente ocorre defici-
ência de ferro porque os solos brasileiros são ricos neste nutriente (óxidos 
de ferro). No entanto, em greens de campos de golfe é comum ocorrer de-
ficiência deste elemento devido à utilização de substratos arenosos, pobres 
em Fe (GODOY; VILLAS BÔAS, 2003). A aplicação de sulfato de ferro (2 a 4%) 
é uma prática comum no manejo de greens para conferir coloração mais 
escura ao gramado e, se utilizada frequentemente, pode prevenir a falta de 
Fe nestas áreas (SARTAIN, 1998). Outra fonte, inclusive com maior potencial 
de resposta, é o uso de quelatos de ferro, pois permitem que o nutriente 
permaneça disponível mesmo em situação onde convencionalmente o Fe+2 
(disponível) é convertido em Fe+3 (indisponível para as plantas).

O manganês, o boro, o cobre e o zinco também são micronutrientes es-
senciais para o crescimento das gramas, entretanto, são usados pelas plan-
tas em quantidades muito pequenas. Por serem metais (com exceção do 
B), aplicações não adequadas destes elementos podem resultar toxicidade 
nos gramados (GODOY; VILLAS BÔAS, 2003). Alguns problemas de deficiên-
cia destes micronutrientes podem ocorrer por elevação excessiva do ph do 
solo (através da calagem), interferindo na disponibilidade destes nutrientes 
(CHRISTIANS, 1998).

Absorção e exportação de nutrientes pelas gramas 
utilizadas em campos de golfe

A análise foliar, juntamente com a avaliação visual do gramado e a 
análise de solo, pode ser usada para diagnosticar problemas e verificar a 



155

eficiência dos programas de adubação, especialmente quando se trata de 
deficiência por micronutrientes. A análise de solo para alguns nutrientes 
nem sempre indica adequadamente sua disponibilidade para as plantas. 
Entretanto, a análise foliar pode detectar a deficiência de alguns elemen-
tos antes dos sintomas aparecerem, além de informar sobre os níveis do 
nutriente disponíveis para o gramado, que comparados com os níveis da 
análise de solo, possibilitam determinar o que pode interferir na absorção 
dos nutrientes (McCARTY; MILLER, 2002).

A análise foliar em gramados pode ser utilizada para: confirmar a suspei-
ta de sintomas visuais de deficiência; verificar toxicidades; revelar a defici-
ência pela fome oculta, isto é, a planta não mostra nenhum sintoma visível, 
mas o teor do nutriente está baixo o suficiente para reduzir o crescimento 
ou afetar características de qualidade; avaliar a eficiência dos fertilizantes 
aplicados; auxiliar na recomendação da adubação e monitorar o estado nu-
tricional da planta no decorrer do ciclo. A utilização de faixas de teores para 
comparação dos valores obtidos, ao invés de um valor crítico é preferida 
porque as concentrações de nutrientes variam no decorrer do ano devido 
a mudanças na taxa de crescimento e realocação dos nutrientes entre as 
partes da grama (PLANK; CARROW, 2003).

Além de ser utilizada como ferramenta para diagnóstico, a análise fo-
liar é utilizada para obtenção da quantidade de nutrientes exportada pelo 
gramado. Para correto programa de adubação em gramados de campo de 
golfe deve-se conhecer o consumo de nutrientes ao longo do ciclo da plan-
ta numa situação de máxima qualidade, característica visada para o jogo. 
As quantidades de nutrientes extraídas pelas culturas são boas informações 
de suas necessidades ao longo do ciclo. As taxas diárias de absorção de nu-
trientes são específicas para cada espécie, e variam com a intensidade de 
cortes e principalmente em função de condições edafoclimáticas (GODOY; 
VILLAS BÔAS, 2006).

Dentro do manejo de greens de campos de golfe, a adubação e nutrição 
dessas áreas ainda são assuntos não pesquisados e estudados nas condi-
ções climáticas brasileiras. Sabendo-se a quantidade certa de nutrientes 
requerida pela grama ao longo do ano, será possível a realização da aduba-
ção de forma mais precisa, restituindo os nutrientes sem excessos. Dessa 
forma, a quantidade aplicada será em grande parte absorvida pela planta, 
evitando com isso perdas, desbalanço nutricional, gastos desnecessários e 
problemas de contaminação do ambiente.
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resultados da pesquisa 

Na pesquisa realizada foram estudados algumas características da gra-
ma e da camada superficial do green. 

Uma das características avaliadas foi a produção de massa seca das apa-
ras da grama nos greens, sendo verificado maior quantidade na primavera 
e no verão, devido à temperatura média mais elevada, maior incidência de 
chuvas e maior número de horas com luz por dia (fotoperíodo). No outono 
e inverno, com a queda da temperatura, redução na precipitação e menor 
disponibilidade de luz, a taxa de crescimento foi reduzida. O valor médio 
anual de fitomassa seca por corte foi muito semelhante entre os campos, 
apesar da adubação nitrogenada utilizada ser bem diferente (Tabela 1).

Tabela 1. Adubação realizada durante o período do estudo nos greens na 
Fazenda da Grama e da Fazenda Campo Alto, durante o período de julho de 
2009 a junho de 2010. 

Campos 
de golfe

Adubação realizada ao longo do ano
N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn zn

g m-2 mg m-2

FG1 Total 35,6 5,82 42,5 31,8 11,5 6,7 0,002 0,002 0,475 0,004 0,007
kg 
ha-1

356,0 58,2 425,0 318,0 115,0 67,0 0,02 0,02 4,75 0,04 0,07

FCA2 Total 101,9 11,2 23,0 60,0 21,2 45,2 0,007 0,009 0,106 0,100 0,270
kg 
ha-1

1019,0 112,0 230,0 600,0 212,0 452,0 0,07 0,09 1,06 1,00 2,70

(1) Fazenda da Grama; (2) Fazenda Campo Alto

Outra característica analisada foi a concentração de nutrientes nas 
folhas. A variação neste parâmetro pode ocorrer devido a vários fatores: 
adubação, exportação pelas aparas, crescimento da planta, precipitações, 
possível interação negativa na absorção de alguns nutrientes, presença de 
alguns nutrientes (principalmente micronutrientes) nos defensivos quími-
cos aplicados. 

Apesar da adubação realizada nos dois campos ser diferente (Tabela 1), 
sendo mais intensa na FCA (exceto para K e Fe), os teores médios da con-
centração de nutrientes na lâmina foliar, relativos às coletas realizadas du-
rante 12 meses, foram bastante próximos.
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Possivelmente, a aplicação de adubo na FG, mesmo sendo menor que 
na FCA, foi suficiente, para manter os teores em níveis adequados. Este fato 
reforça a dificuldade de se manter níveis adequados de adubação, princi-
palmente sem excesso de aplicação de N, sugerindo a possibilidade de per-
das de nutrientes por lixiviação, com maior custo de manutenção do green.

A média anual da concentração de cada nutriente na lâmina foliar, nos 
dois campos de golfe, se manteve dentro da faixa considerada suficiente, 
segundo McCarty et al. (2003), McCarty e Miller (2002), Carrow et al. (2001) 
e Jones Júnior et al. (1991), para quase todos os nutrientes estudados (Ta-
bela 2). Os nutrientes K, Ca e Mg apresentaram níveis um pouco menores 
aos valores adequados, possivelmente pela distribuição desuniforme ao 
longo do ano, havendo concentração em momentos específicos, que talvez 
não fossem os ideais para ocorrer absorção pela planta. O Fe foi o único 
nutriente que apresentou valores superiores ao suficiente. A concentração 
foliar de K em gramados foi inferior apenas a de N, como afirmado por 
Sartain (1995).

 Com os valores de massa seca das aparas das folhas da grama bermuda 
e da concentração de nutrientes na lâmina foliar, foi realizado o cálculo da 
quantidade de nutrientes absorvida e exportada dos greens. Este parâme-
tro foi diferente entre os dois campos de golfe e o que determinou esta 
diferença foi o número de cortes realizado nos greens de cada campo de 
golfe. 

A quantidade total de nutrientes absorvida e exportada pelas aparas foi 
maior na FG, que realizou o maior número de cortes (208) em relação aos 
166 verificados na FCA. O número de cortes provavelmente foi influenciado 
pela frequência de utilização de cada campo de golfe. A FG é um campo 
de golfe particular, pertencente a um condomínio residencial com cerca de 
trezentos sócios, e está disponível para jogo seis dias por semana, além de 
sediar vários torneios durante o ano. A FCA é um campo particular utilizado 
quinzenalmente, por um pequeno número de jogadores. A maior frequên-
cia de utilização de um campo de golfe resulta em maior desgaste e exigên-
cia de qualidade da superfície do green pelos jogadores, o que demanda 
maior manejo.

A quantidade dos nutrientes exportados pelas aparas da grama bermu-
da nos dois campos de golfe variou entre as estações, podendo ter sofrido 
influência não apenas do número de cortes em cada período, mas também 
das adubações e precipitações que ocorreram ao longo do ano.



Tópicos atuais em gramados III

158

A ordem de exportação de nutrientes pelas aparas da grama bermuda 
utilizada nos greens dos dois campos de golfe ao longo do ano foi: N > K > 
Ca > P > S > Mg > Fe > zn > Mn > Cu > B (Tabela 3).

Nos campos de golfe estudados foram aplicadas taxas anuais de N bem 
diferentes: 355,7 kg ha-1 na FG e 1019,1 kg ha-1 na FCA (Tabela 1). Apesar dis-
so, os valores de concentração de N nas folhas dos dois campos foram pró-
ximos (Tabela 2). Considerando o que foi aplicado, em relação ao exportado 
através da retirada das aparas, observou-se eficiência de aproveitamento 
de nutrientes superior na FG em relação à FCA (Tabela 4). Possivelmente, 
em ambos os campos de golfe a absorção de N foi semelhante, assim, nem 
todo o N aplicado na FCA foi utilizado, sendo grande parte perdido.

Tabela 2. Média anual da concentração de nutrientes na lâmina foliar da 
grama bermuda Tifdwarf dos greens dos campos de golfe Fazenda da Gra-
ma e Fazenda Campo Alto, durante o período de julho de 2009 a junho de 
2010, e faixas de valores adequados segundo literatura.

Campos 
de golfe

Concentração de nutrientes na lâmina foliar
N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn zn

g kg-1 mg kg-1

FG1

FCA2

40

42

3,9

2,9

9

8

3

3

1,3

1,2

3,3

3,3

11

11

16

10

556

312

39

46

43

63

Média 41 3,4 9 3 1,3 3,3 11 13 434 43 53
Referências
McCarty3 40-

45

2,5-

3,5

15-

20

5-

6

3,0-

4,0

5,0-

6,0

15-

20

10-

20

30-

400

80-

100

40-

80
McCarty e 
Miller4

27-

35

2-

5,5

10-

25

5-

12,5

2,0-

6,0

2,0-

4,5

6-

30

5-

20

35-

100

25-

150

20-

55
Carrow 

et al.5

40-

60

2,5-

6,0

15-

40

5-

10

1,3-

4,0

2,0-

5,0

6-

30

5-

50

50-

500

25-

300

20-

250
Jones Jr. 
et al.; 
McCarty 

et al.6

40-

60

2,5-

6,0

15-

40

5-

10

1,3-

4,0

2,0-

5,0

6-

30

5-

50

50-

350

25-

300

20-

250

(1)Fazenda da Grama; (2)Fazenda Campo Alto; (3)Valores considerados 
suficientes segundo McCarty (2005); (4)Valores considerados suficientes 
segundo McCarty e Miller (2002); (5)Valores considerados suficientes segundo 
Carrow et al. (2001); (6)Valores considerados suficientes segundo Jones Jr. 
et al. (1991) e McCarty et al. (2003).
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Valores sugeridos na literatura para adubação nitrogenada variam de 
200 a 900 kg ha-1 de N, determinados pelo híbrido de grama bermuda utili-
zado, localização geográfica do campo de golfe (o que determina as condi-
ções climáticas) e práticas de manejo adotadas.

A adubação nitrogenada e fosfatada utilizada no campo FG atingiu 
índices de eficiência superiores aos observados em culturas agrícolas. O 
mesmo não pode se dizer do campo FCA. A maior eficiência da adubação 
nitrogenada nos greens pode ser favorecida pela possibilidade da irriga-
ção que deve ser aplicada após a adubação para remover os adubos das 
folhas e incorporar o adubo evitando perdas por volatilização. A eficiência 
da adubação fosfatada nos greens também tem condições favoráveis para 
ser maior do que a realizada nas lavouras, devido o substrato utilizado não 
possuir minerais de argila silicatados e nem óxidos e hidróxidos, nos quais 
o P poderia ficar adsorvido e não prontamente disponível para a grama. 

Em relação à adubação potássica a eficiência está muito baixa em am-
bos os campos e muito aquém do observado na literatura para as espécies 
agrícolas. O mesmo pode ser dito para as outras bases do solo, Ca e Mg. 
O substrato dos greens é muito arenoso e com baixa CTC (capacidade de 
troca catiônica), ou seja, baixa capacidade de reter cátions como o K, Ca 
e Mg, o que em solos agrícolas não é tão comum. Assim, como o título 

Tabela 3. Quantidade total de nutrientes exportada pelas aparas das folhas 
da grama bermuda Tifdwarf dos greens dos campos de golfe Fazenda da 
Grama e Fazenda Campo Alto, ao longo de um ano, entre julho de 2009 e 
junho de 2010.

Campos 
de golfe

Quantidade total de nutrientes exportada pelas folhas3

N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn zn
g m-2 mg m-2

FG1

FCA2

24,7

17,1

2,3

1,2

4,8

3,3

2,3

1,5

0,8

0,5

2,0

1,4

7,0

4,5

10,4

4,4

372,2

97,1

27,9

17,1

28,0

25,1

Média 20,9 1,8 4,1 1,9 0,7 1,7 5,8 7,4 234,7 22,5 26,6
kg ha-1 g ha-1

FG1

FCA2

246,6

170,8

22,9

12,3

47,5

33,4

22,6

15,1

7,6

5,1

20,2

13,8

70,5

45,1

103,7

43,8

3721,7

970,8

278,7

170,8

279,6

251,1

Média 208,7 17,6 40,5 18,9 6,4 17,0 57,8 73,8 2346,3 224,8 265,4

(1) Fazenda da Grama; (2) Fazenda Campo Alto; (3) Total de 208 cortes na FG e 
166 na FCA.
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deste capítulo sugere, o manejo dos nutrientes nos greens, em condições 
tropicais deve ser repensado, sendo necessários vários estudos para cali-
bração de doses ideais, em diferentes condições climáticas e levando em 
consideração a estratégias dos “4 Cs”: dose certa, local certo, adubo certo 
e no momento certo.

De acordo com o cálculo da quantidade de nutrientes absorvida e ex-
portada pelas aparas da grama bermuda ao longo do ano, é possível veri-
ficar a necessidade de nutrientes e sugerir a distribuição da adubação de 
acordo com cada estação.

Os valores obtidos nos dois campos de golfe foram analisados e na Ta-
bela 5 foi apresentada uma proposta para distribuição da adubação dos 
macronutrientes nos greens, nas quatro estações do ano. 

Considerações finais

A ordem de absorção e exportação de nutrientes pelas aparas das folhas 
de grama bermuda Tifdwarf utilizada nos greens foi: N > K > Ca > P > S > Mg 
> Fe > Zn > Mn > Cu > B. Assim, a quantidade de adubo aplicado ao longo do 
ano deve respeitar esta relação.

A exportação de nutrientes pelas aparas das folhas de grama bermuda 

Tabela 4. Eficiência da adubação realizada e quantidade de adubo não ab-
sorvido nos greens de grama bermuda Tifdwarf nos campos de golfe Fazen-
da da Grama e Fazenda Campo Alto, entre julho de 2009 e junho de 2010.

Eficiência da adubação
Campos 
de golfe

N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn zn
%

FG1

FCA2

69,3

16,8

39,3

11,0

11,2

14,5

7,1

2,5

6,6

2,4

30,3

3,1

100

64,4

100

48,7

78,4

91,6

100

17,1

100

9,3

Média 43,1 25,2 12,9 4,8 4,5 16,7 82,2 74,4 85,0 58,6 54,7
Quantidade de adubo não absorvido

N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn zn
kg

FG1

FCA2

106,9

578,8

34,6

68,2

369,3

134,0

289,1

399,6

105,1

140,9

45,4

298,6

-

0,02

-

0,03

1,00

0,06

-

0,56

-

1,67
Média 342,9 51,4 251,7 344,4 123,0 172,0 0,01 0,02 0,53 0,28 0,84
(1) Fazenda da Grama; (2) Fazenda Campo Alto.
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Tifdwarf utilizada nos greens foi diferente entre os dois campos de golfe, 
em função da adubação e, principalmente, do número de cortes realizado. 
Entretanto, a concentração de nutrientes na lâmina foliar foi semelhante, 
indicando excesso de aplicação de adubos em um dos campos e, conse-
quentemente, perdas e contaminação do ambiente.

De acordo com a quantidade de nutrientes absorvida e exportada pelas 
aparas da grama bermuda ao longo do ano, propõe-se que a distribuição da 
adubação seja diferente em cada estação, para os macronutrientes: 10% no 
inverno, 20% na primavera, 40% no verão e 30% no outono. 
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introdução

O Mini-Ring foi identificado em gramado esportivo na década de 90 pela 
Dra. Monica Elliot (Univ. Florida) e Dr. Bruce Martin (Univ. Clemson).

Essa doença já foi observada em diversas regiões. Dentre os países po-
de-se citar além do Brasil a Argentina, Uruguai, Thailandia e China, e diver-
sos estados da costa leste dos Estados Unidos (indo da Flórida a Carolina do 
Norte). De 2002 em diante tem-se o maior número de relatos da doença 
em greens dos campos de golfe dos Estados Unidos.

nomenclatura 

Rhizoctonia zeae Voorhees, denominação popular nos Estados Unidos 
“Mini-Ring” ou “Rhizoctonia Leaf and Sheath Spot” – mancha de Rhizocto-
nia na bainha da folha.

sintomas e sinais

O patógeno é identificado através de manchas mais ou menos circulares 
sobre o gramado, com diâmetro variando de 5 a 30 cm (Figura 1). Essas 
manchas são caracterizadas por apresentarem o interior do circulo verde, 
rodeadas por um anel de folhas secas (Figura 2). Como o próprio apelido do 
fungo sugere (Rhizoctonia Leaf and Sheath Spot), em alguns casos pode ser 
visualizado na bainha da folha (Figura 3). 

Em laboratório a identificação da R. zeae é bem diferente da Rhizoctonia 
solani (Figuras 4A e 4B). No Brasil a R.solani é mais conhecida pelo seu ata-
que na grama esmeralda (Zoysia japonica) (Figura 5), a qual apresenta cír-
culos de cor amarronzadas podendo alcançar entre 0,5 e 10 m de diâmetro. 
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Figura 1. Manchas de Rhizoctonia zeae em gramados.

Figura 2. Manchas de Rhizoctonia zeae em gramados, com destaque para o 
interior do circulo verde, rodeado por um anel de folhas secas.

Figura 3. Presença de Rhizoctonia zeae na bainha da folha da grama.
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fatores para ocorrência da doença no gramado

1) Planta suscetível

O patógeno pode afetar uma grande diversidade de variedades de gra-
ma, como TifDwarf (Figura 6), ultradwarfs - Mini Verde, Champion e TifEa-
gle (Figura 7), Santo Agostinho, Seashore paspalum, Tifgreen, Poa trivialis, 
etc.

Apesar das variedades de bermudas conhecidas serem suscetíveis a do-
ença, tem-se exemplo de variedades locais tolerantes, até o momento. O 

Figura 4. Identificação em laboratório de Rhizoctonia zeae (a) e Rhizoctonia 
solani (b).

a b

Figura 5. Mancha de Rhizoctonia solani em grama esmeralda.
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Gávea Golf é composto por 13 greens com TifDwarf, e destes nove apresen-
tam sintomas desta doença, um de TifEagle também contaminado e seis 
de uma variedade local que não apresentaram até o momento nenhum 
sintoma. 

A altura de corte do green, por ser baixo, não é fator único para desen-
volvimento do fungo porque também pode ser visto em área com corte 
mais alto (Figura 8).

Figura 6. Manchas de Rhizoctonia zeae em gramado de TifDwarf.

Figura 7. Manchas de Rhizoctonia zeae em gramado de TifEagle.
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2) Agente Causal

O fungo pode estar presente na área de plantio ou mesmo ser introdu-
zido no local. Ele pode ser transmitido por via mecânica ou contaminação 
de mudas infectadas.

 3) Meio Ambiente

Os efeitos do ambiente constituem-se num dos fatores mais importan-
tes que podem afetar a resistência da grama a infecção. Os fatores do am-
biente que podem afetar a predisposição da grama ao ataque deste fungo 
são: umidade (especialmente do solo), temperatura, fertilidade, etc. As 
condições adequadas para o fungo são temperaturas noturnas elevadas, 
cerca de 25°C (primavera/verão) e 27°C (inverno), com alta umidade. Pe-
ríodo mais observado: fim do outono até fim da primavera, também pode 
ser visto no verão.

Por ser uma doença relativamente nova, as alternativas de combate nos 
gramados esportivos são escassas.

Existem alguns defensivos recomendados para o tratamento da R. solani 
nos Estados Unidos, e estes produtos estão sendo usados para o combate 
da R. zeae. O trabalho de Martin (2008) demonstra a eficiência de alguns 
fungicidas (Figura 9). Complementando a eficiência dos fungicidas, a Uni-

Figura 8. Manchas de Rhizoctonia zeae em gramado com corte mais alto.



169

versidade de Kentucky apresenta um estudo em que indica o seu risco de 
resistência pelos fungos, segundo a revisão de vários trabalhos publicados. 

Dentre os fungicidas observados, os do grupo dos Benzimidazoles (ex: 
Tiofanato Metílico) não tem nenhum efeito de controle para esse fungo.

 Martin (2008) também verificou maior eficácia das aplicações dos fun-
gicidas quando realizada uma leve irrigação imediatamente após a sua apli-
cação (Figura 10).

Figura 9. Efeitos da aplicação preventiva de fungicidas em Rhizoctonia zeae em 
grama bermuda - 3 aplicações com intervalo de 2 semanas. (MARTIN, 2008).

Figura 10. Efeito da irrigação após pulverização de fungicidas para o contro-
le de Rhizoctonia zeae. (MARTIN, 2008).
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 No Gávea Golf, após a visita do Dr. Bruce Martin e Dr. Bert McCarty em 
2010, foi elaborado um cronograma de aplicações de fungicidas (Quadro 1) 
e ampliado para um maior número de doenças para o período 2011/2012 
(Quadro 2).

Quadro 1. Cronograma de aplicações de fungicidas no Gávea Golf no perí-
odo 2010/2011.

Mês/ano TILT MAXIM AMISTAR
Out/10 3,7 L ha-1

Nov/10 3,7 L ha-1

Dez/10 1,2 kg ha-1

Jan/11 30 L ha-1 1,2 kg ha-1

Fev/11 1,8 L ha-1 1,2 kg ha-1

Mar/11 30 L ha-1 1,2 kg ha-1

Abr/11 1,8 L ha-1 1,2 kg ha-1

Mai/11 1,2 kg ha-1

Jun/11 30 L ha-1 1,2 kg ha-1

Jul/11
Ago/11 30 L ha-1

Set/11 30 L ha-1 1,2 kg ha-1

Quadro 2. Cronograma de aplicações de fungicidas no Gávea Golf no perí-
odo 2011/2012.
Mês/ano TILT MAXIM ROVRAL AMISTAR DIThANE DACONIL 
Out/11 3,7 L ha-1

Nov/11 3,7 L ha-1  
Dez/11  1,2 kg ha-1  
Jan/12  30 L ha-1 1,2 kg ha-1  
Fev/12 1,8 L ha-1 1,2 kg ha-1  
Mar/12  30 L ha-1 1,2 kg ha-1  
Abr/12  7 L ha-1  
Mai/12  30 L ha-1 1,2 kg ha-1  
Jun/12 
(início)

 18 kg ha-1

Jun/12 (fim)  1,2 kg ha-1  
Jul/12 (início)  18 kg ha-1 8 kg ha-1

Jul/12 (fim)  30 L ha-1 1,2 kg ha-1  
Ago/12  7 L ha-1  
Set/12  30 L ha-1 1,2 kg ha-1  
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Para um bom controle preventivo do Mini-Ring deve ser realizado tam-
bém um bom manejo do gramado.

Lembrando que para um combate adequado de qualquer doença deve-
-se ter uma identificação do agente que está causando o problema, porque 
com o diagnóstico errado o tratamento terá consequências negativas, po-
dendo agravar ainda mais os efeitos.

manejo do gramado

1) Programa de adubação 

Não existe até o momento um trabalho de pesquisa conclusivo a respei-
to da influencia do nitrogênio (N) na predisposição a doença. Existem rela-
tos que o excesso de N na grama esmeralda (Zoysia japonica), tem causado 
predisposição para a R. solani, portanto deve-se evitar superdosagens de 
adubo nitrogenado. 

Recomendação para o Gávea Golf:
880 kg N / ha / ano → 730 g N / 100 m² / mês
Distribuição durante o ano: 30% na primavera, 40% no verão, 15% no 

outono e 15% no inverno
Uma proporção considerada adequada de N:P:K é de 1:1/3:2. Recomen-

da-se também usar fertilizantes foliares (nitrogênio/ potássio/ magnésio / 
manganês/ ferro) alternando com o granulado.

2) Aeração / Slicing 

O uso de equipamentos para favorecer a passagem de ar e água para 
as raízes tem um efeito positivo no melhor desenvolvimento do gramado, 
tornando-o assim mais resistente a doenças de uma maneira geral.

3) Topdressing 

Esse manejo tem efeito favorável no controle do thatch (colchão de gra-
ma) somado a aeração com uso de vazador oco para retirada desse excesso 
de grama, principalmente da parte superior do gramado.
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4) Umidade 

Esse é um ponto considerado bastante significativo, pois existe uma pro-
porção inversa entre a umidade e presença dos sintomas. Quanto menor a 
umidade maior os sintomas verificados nos gramados.

5) Programa de prevenção a doenças 

Deste período que estamos lidando com esta doença é de consenso ge-
neralizado dos pesquisadores que deve existir um programa definido para 
aplicações preventivas, porque os fungicidas existentes até o momento não 
tem efeito significativo na aplicação curativa.

considerações

  Deve-se ter em mente os fatores propícios para desenvolvimento 
do fungo, no intuito de diminuir as chances do desenvolvimento da doença, 
contando com um programa de aplicações de defensivos preventivos, coor-
denado com um bom manejo fisiológico que possa minimizar os danos ao 
gramado, caso a doença se apresente.

  Uma vez a doença instalada, o aspecto do gramado fica compro-
metido por diversos meses, com possibilidade de ressurgimento no ano se-
guinte.

A adubação não é uma prática de manejo isolada que possa prevenir o 
aparecimento desta doença, porém o uso de potássio tem efeito positivo 
no tratamento de doenças de maneira geral.

Irrigação leve após a aplicação de fungicidas também tem boa contribui-
ção na eficiência de um bom programa de fungicidas.

Evitar o stress do gramado como altura de corte muito baixo, nutrição 
adequada, umidade ideal, etc são fatores importantes para evitar o apare-
cimento da R. zeae em gramados.

O controle desta doença não é simples nem de fácil tratamento, mas 
existem três passos importantes a serem seguidos:

• 1º passo - Correta identificação do fungo;
• 2º passo - Averiguar a soma das condições do meio ambiente que 

possam promover o desenvolvimento da doença;
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• 3º passo - Reunir o maior número de praticas de manejo para 
combate da doença.

Uma das formas mais eficientes de não se ter problema com o Mini-Ring 
é interromper o ciclo dos três fatores do triangulo (hospedeiro / patógeno/
meio ambiente). 

Exemplo deste processo interrompido é a utilização de variedade local 
no Gávea Golf, com greens com mais de 20 anos e greens com cerca de dois 
anos (Figura 11. onde não houve até o momento nenhuma infestação do 
patógeno.

Figura 11. Greens com mais de 20 anos (esquerda) e greens com cerca de 
dois anos (direita) sem infestação de Rhizoctonia zeae.
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introdução

Campos esportivos são utilizados pela sociedade não apenas para recre-
ação, esportes organizados, e aptidão física, como também servem como 
locais onde pessoas, da mesma ou de diferentes comunidades, se agrupam 
para assistir eventos recreativos e esportivos, ou para jogarem eles mesmos 
(COCKERHAM et al., 1993). 

Os campos esportivos evoluíram de simples áreas gramadas marcadas 
em escolas e parques à complexas instalações esportivas envolvendo de-
sign, construção e manutenção. Não obstante, campos esportivos também 
evoluíram em entretenimento, tornando características estéticas tão im-
portantes quanto performance e jogabilidade. Esportes profissionais, com 
elevado padrão de qualidade dos complexos e arenas, certamente contri-
buíram para a melhoria dos padrões de qualidade dos campos públicos, 
e também de escolas e universidades. houve também uma melhoria nos 
padrões de segurança dos campos (em todos os níveis de uso), devido ao 
risco de processos judiciais relacionados a contusões. Campos esportivos 
variam de acordo com: tendências sociais e demográficas (tipos de campos 
e popularidade de novos esportes); tendências cientificas e técnicas (por 
exemplo novas cultivares de grama); e tendências no manejo (treinamento 
e qualidade dos gestores de gramados) (PUHALLA et al., 1999).

Em 1999 nos EUA, um levantamento revelou o número de campos es-
portivos existentes: foram listados 32.000 campos - 16.000 sendo de esco-
las, 13.000 de parques e recreação, 2.200 de universidades, e 800 campos 
profissionais, gerando anualmente U$1,5 bilhões em uma área maior que 
1,25 milhões de hectares (POTTER, 2004).

Independente de tendências e nível dos campos, uma superfície de jogo 
ideal deve consistir de grama natural densa, uniforme e vigorosa, com alto 
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padrão de segurança proporcionando aos atletas adequada tração, amorte-
cimento em caso de quedas e trombadas, e resfriando a superfície durante 
clima quente (ASTM, 2011).

qualidade e jogabilidade

A qualidade de um campo esportivo, referente a “como o campo joga”, 
é controlada por propriedades físicas da superfície imediata do campo e do 
material encontrado imediatamente abaixo, respectivamente o gramado, e 
o solo onde o gramado é implantado. Tais propriedades variam em impor-
tância de acordo com o esporte em questão, no entanto propriedades do 
solo como drenagem, infiltração e conteúdo de água, tamanho das partícu-
las, e estrutura são o que ultimamente determinam a qualidade campo. As 
propriedades de solo estão mais relacionadas à interação campo/jogador, 
enquanto as propriedades do gramado, como tipo e cultivar de grama, al-
tura de corte, densidade, cobertura e uniformidade, embora estejam mais 
relacionadas à interação entre bola/campo, tem recebido mais atenção da 
pesquisa até o momento (CANAWAY, 1985; BELL et al., 1985; CANAWAY; 
BAKER, 1993).

A principal função de um campo esportivo é sustentar o evento jogo. 
Desta forma, a jogabilidade do campo é a meta principal. Muitos fatores 
interferem na jogabilidade de campos esportivos, e este parâmetro deve 
ser utilizado para comparação dos campos, para assegurar padrões de 
qualidade mínimos e similaridade na jogabilidade de campos projetados 
para um determinado esporte. Os mesmos parâmetros podem também ser 
utilizados para classificação de campos projetados para o mesmo esporte, 
porém com diferenças no nível de competitividade. Por exemplo, campos 
de futebol devem apresentar as mesmas caracteristicas gerais, diferindo de 
campos de pólo ou de basebol, porém diferindo também entre diferentes 
níveis de campos de futebol (profissional, universitário, e público) (CANA-
WAY, 1985).

As propriedades do gramado (interação campo/bola) podem ser sepa-
radas entre:

i) Retorno (quique) de bola;
ii) Fricção e spin;
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iii) Resistência ao rolamento (força oposta ao movimento da bola no 
ponto de contato entre bola/superfície);

As propriedades do solo (interação jogador/campo) são separadas em:

i) Fricção, tração e força de cisalhamento;
ii) Dureza e resiliência.

A tração, uma importante característica da jogabilidade para os atletas, 
depende não só da composição do solo (BAKER; ISAAC, 1987) e da cobertu-
ra vegetal (espécie/cultivar de grama), mas também da biomassa vegetal e 
da densidade do sistema radicular, especialmente em solos de composição 
arenosa (RODGERS; WADDINGTON, 1989). A perda de cobertura vegetal 
formando “vazios” erodidos pode interferir na qualidade do campo (BAKER; 
GIBBS, 1989). Além disso, a qualidade de um campo esportivo também in-
fluencia no grau de entertenimento dos expectadores. Em geral, 85% dos 
expectadores acreditam que assistir eventos praticados em grama artificial 
é menos atrativo que eventos praticados em grama natural e de boa quali-
dade (FOOTBALL LEAGUE, 1989).

Embora isso não seja tratado neste texto em detalhes, existem muitos 
métodos para análise e medicão da jogabilidade dos campos esportivos, 
tanto para fatores de solo (interação jogador/campo), quanto para fatores 
de planta (interação bola/campo). O mais importante nesse caso é rela-
cionar os resultados obtidos com a percepção e avaliação dos jogadores, 
utilizando-se de pesquisas e formulários com larga amostragem (número 
de jogadores entrevistados).

segurança

Muitos complexos esportivos tem como meta sustentar o uso do campo 
com um orçamento racional, embora a manutenção do campo deva sem-
pre oferecer padrões mínimos de segurança. Um estudo recente nos mos-
tra que 7 de cada 10 ausências de jogadores em jogos ou treinamentos é 
devido à ocorrência de contusões, e uma má performance de um time é 
geralmente relacionada à ausência de jogadores (PARRY; DRUST, 2006).
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uso do campo

O resultado das forças aplicadas ao campo durante sua utilização é cha-
mado de uso do campo. Tais forças são causadas não somente pelos atle-
tas no evento “jogo”, mas também por todos os eventos que ocorrem no 
gramado, desde atividades como reconhecimento de campo, à praticas de 
manjeo como corte, rolamento, fertilização, etc. Ou seja, não só os joga-
dores causam danos aos campos; as máquinas, os visitantes, fotógrafos, 
líderes de torcida, etc. também contribuem para o uso do campo. O dano 
causado pelo uso do campo inclui esmagamento, cisalhamento e deforma-
ção do gramado, com occasional rompimento e enterro das plantas causa-
do pelos cravos dos calçados, o que causa redução da biomassa das plantas 
e cobertura (BEARD, 1973; CANAWAY, 1975). 

Os danos físicos aos tecidos das plantas causam degradação da cloro-
fila e redução da fotossíntese. O crescimento e qualidade do gramado são 
também reduzidos devido a outro mecanismo: compactação do solo re-
sultando em baixo teor de O

2 no solo e aumento da densidade ou “força” 
do solo, restringindo crescimento radicular. Mecanismos de resistência do 
gramado a esses tipos de danos variam entre e dentre espécies de grama, 
porém densidade do gramado, teor de água das folhas e concentração de 
potássio (K) parecem ser fatores comuns de tolerância dos gramados aos 
danos causados por uso (TRENHOLM et al., 2000).

O “uso do campo” será de agora em diante tratado como tráfego, com 
a ressalva de que se inclua em tráfego todos os danos e estresses causados 
não só pelo evento jogo, mas também por práticas culturais e outros tipos 
de eventos no campo. As forças causadas por tráfego podem ser divididas 
nas componentes vertical e horizontal. A componente vertical é responsável 
pela compactação do solo e é dependente da pressão produzida, portanto 
a área de contato pela qual as forças agem é extremamente importante. 
Estudos com placas de força mostram que a pressão causada pelos mes-
mos tipos de chuteiras pode chegar a 61,3 kg cm-1, o suficiente para causar 
completa penetração das travas da chuteira no solo (CANAWAY, 1975). As 
forças causadoras da componente horizontal podem variar de 25% do peso 
corporal em situações de caminhada (HARPER et al., 1961) até 87% do peso 
corporal em situações de corrida ou arranco de velocidade. Essas forças, 
quando causadas com o uso de chuteiras com travas, causam rompimento 
e cisalhamento do gramado. Em sitaçoes de calçados sem travas, essas for-
ças causam fricção e abrasão do gramado (CANAWAY, 1975).
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A simulação de tráfego (lembrem-se, tráfego = uso do campo) pode ser 
obtida com o auxílio de máquinas, o que é extremamente útil e necessário 
na pesquisa. Qualquer estudo de jogabilidade/qualidade em campos es-
portivos sem simulação de tráfego é de pouco proveito (CANAWAY; BAKER, 
1993). Máquinas constituídas de dois rolos (lisos ou com travas), onde 
os rolos possuem diferentes velocidades de rolamento foram usadas por 
muito tempo na simulação de tráfego (VAN DER HORST, 1970; SHEARMAN 
et al., 2011), entretanto, tais equipamentos não reproduzem fielmente o 
a agressividade do dano causado por uma competição atlética. Recente-
mente, um novo equipamento foi desenvolvido através de alterações em 
uma unidade aeradora de greens de golfe. O equipamento, chamado Cady 
Traffic Simulator, possui “pés com travas” no lugar dos pinos de areação, 
acoplados a um sistema de amortecimento, o que, aliado a mais alguns 
ajustes na configuração da máquina, reproduz mais precisamente o tráfego 
causado por competições esportivas (HENDERSON et al., 2005). O equim-
pamento foi calibrado de acordo com os padrões de tráfego de jogos da liga 
norte-americana de football, a National Football League (NFL). As forças 
horizontais e verticais são reproduzidas pelo equipamento, que manipula-
do em duas passadas em sentidos opostos gera o mesmo impacto (uso) de 
um jogo de futebol americano.

A resistência ao tráfego do gramado é a capacidade do mesmo de per-
mancer em um nível aceitável de qualidade (jogabilidade/segurança) quan-
do submetido ao uso. A habilidade do gramado de se recuperar do tráfego, 
por outro lado, é chamado de potencial recuperativo (BEARD, 1973). 

Grama bermuda como gramado esportivo

A bermuda (Cynodon dactylon L. Pers) é a grama de estação quente 
mais utilizada em campos esportivos em locais de clima tropical a tempe-
rado-quente (ZHANG et al., 1999). Cultivares híbridas de grama bermuda 
são mais comumente utilizadas em campos esportivos e são propagadas 
apenas vegetativamente pelo fato de não produzirem sementes viáveis 
(BRILMAN, 2001). No entanto, bermuda comum (propaganda por semen-
tes ou vegetativamente) ainda é encontrada em complexos de orçamento 
limitado (PATTON, 2004). Cultivares híbridas de grama possuem melhor 
qualidade, textura mais fina, coloração mais escura, e melhor tolerância a 
estresses como tráfego, frio e sombreamento (BROSNAN; DEPUTY, 2008). 



Tópicos atuais em gramados III

180

No entanto, gramas de estação quente e especialmente grama bermuda 
tem baixa tolerância a sombreamento, o que compromete a qualidade do 
gramado (BEARD, 1997).

sombra

Sombreamento do gramado em campos esportivos tem se tornado 
um problema cada vez mais sério à medida que os estádios são construí-
dos mais altos, eretos, e geralmente com algum tipo de cobertura ou teto 
(completo, parcial ou retrátil) (BEARD, 1997). Embora seja difícil encontrar 
uma definição para o termo sombra, é aceito que sombra é uma situação 
onde os níveis de radiação se encontram abaixo do ponto de saturação das 
plantas, porém acima do limite mínimo de radiação necessária para a so-
brevivência das plantas. O ponto de compensação luminoso das plantas 
ocorre quando toda a luz absorvida pelas plantas é utilizada apenas para 
a sua sobrevivência. No ponto de saturação luminoso, respiração é igual 
à fotossíntese, e portanto, a fotossíntese líquida é nula (BEARD, 1997; XU 
et al., 2011). 

Ambientes com luminosidade reduzida afetam grama bermuda e outras 
gramas de estação quente, causando declíneo da qualidade do gramado 
devido a limitações morfológicas (BEARD, 1997), reduzindo a performan-
ce do gramado, alterando a composição de carboidratos não estruturais e 
clorofila (GAUSSION et al., 1988; MCBEE; HOLT, 1966), promovendo cresci-
mento vertical excessivo (QUIAN et al., 1998; TEGG; LANE, 2004), e esgo-
tando as reservas de carboidratos das plantas (QUIAN; ENGELKE, 1999). A 
reduçao das reservas energéticas das plantas associados com o corte cons-
tante e remoção de tecidos acaba por reduzir a recuperação do gramado.

pesquisa

Diversos projetos de pesquisa estão sendo conduzidos simultaneamen-
te na Auburn University, investigando vários aspectos do manejo de grama-
dos esportivos:

i) Estudo de comparação entre 5 cultivares de grama bermuda 
submetidas a diferentes frequências de jogo. O estudo avalia a 
resistência ao tráfego de 4 cultivares comumente utilizadas em 
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campos atléticos: ‘Tifway’, ‘Tifsport, ‘Patriot’ e ‘Celebration’, e 1 
nova cultivar recentemente lançada: ‘TifGrand’. As cultivares são 
submetidas a 4 tratamentos: diferentes frequências de jogos por 
unidade de tempo. Um, três e cinco jogos por semana são simu-
lados com a ajuda de um Cady Traffic Simulator por 10 semanas, o 
que com a inclusão de uma testemunha (sem jogos) totalizam de 0 
a 50 jogos em 10 semanas. Medidas analisadas: avaliação visual de 
qualidade e cobertura segundo os padrões do National Turfgrass 
Evaluation Program (NTEP); cobertura verde analisado com análise 
batch de imagens digitais, com o auxilio de uma câmara de luz para 
obtenção das imagens; resistência a tração, utilizando o aparato 
rotacional equipado com um torquímetro (CANAWAY; BELL, 1986); 
resistência à penetração com um penetrômetro eletrônico (Spec-
trum Technologies, Inc.); densidade da cobertura; diâmetro de 
rizomas e estolhos; comprimento dos entre-nós; dentre outros.

ii) Estudos com sombreamento comparando diversos níveis de 
sombra e tipos de estrutura. Comparações entre sombra durante o 
período da manhã, tarde e sombra durante todo o dia, além de uma 
testemunha com luz solar não filtrada. Avaliação de carboidratos 
em raiz, rizomas e estolhos; e pigmentos (clorofila a, clorofila b e 
carotenóides) em tecido foliar, com o auxílio de espectrofotome-
tria de absorção atômica. Photosynthetically Active Radiation (PAR) 
também está sendo recordado como referência à qualidade e 
intensidade de luz. Novos estudos incluirão testes em grama esme-
ralda e bermuda, com diferentes alturas de corte, e filtragem da luz 
por diferentes materiais, e possíveis constituintes da estrutura do 
teto dos estádios modernos.

iii) Composição de solo para campos esportivos. 4 misturas de solo 
- areia pura, USGA (solo + peat (90%-10% v/v)), solo + profile (90%-
10% v/v), e mistura de areias com solo nativo (total de areia = 93%) 
- foram contruídas seguindo as especificações para campos espor-
tivos, incluindo um sistema de drenagem. Grama bermuda ‘Tifway’ 
(padrão da indústria) está sendo implantado por sprigs (evitando 
contaminação de solo) para comparaçao entre as misturas de solo. 
Dureza da superfície, teor de água e infiltrabilidade, resistência à 
penetração e resistência à tração são algumas das análises plane-
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jadas para este estudo. O uso de reforços está sendo considerado 
e poderá ser implantado também nessa pesquisa.

iv) Outros estudos contendo diferentes níves de fertilização nitroge-
nada, utilização de reguladores de crescimento, taxa de sprigging 
e velocidade de grow-in e potencial recuperativo dos gramados 
também estão sendo considerados para uma etapa futura do 
projeto.
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introdução

A utilização de sistemas de irrigação em gramados ornamentais é uma 
prática comum a mais de 70 anos nos Estados Unidos e Europa, fazendo 
parte da cultura destes povos. No Brasil esta ferramenta surgiu a pouco 
mais de duas décadas e sua utilização vêm crescendo com a ampla expan-
são do mercado brasileiro de flores e plantas ornamentais nos últimos anos.

As inúmeras espécies de gramas disponíveis no mercado, possuem em 
comum, um teor de água aproximado de 85% em sua constituição, ressal-
tando assim a importância da aplicação de água em volumes compatíveis 
com a cultura.

Em gramados ornamentais são comumente utilizados os sistemas de 
irrigação por aspersão e localizada. Na categoria aspersão existem diver-
sos tipos de aspersores, um exemplo são os aspersores simples de jardim 
que são comuns em residências, onde são acoplados em mangueiras de 
jardinagem e ficam molhando a área até a pessoa mudá-lo de local. Neste 
texto não será abordado este tipo de aspersor devido à falta do controle da 
lâmina aplicada e da uniformidade de aplicação. 

O sistema localizado ou comumente chamado de gotejamento é com-
posto por tubos plásticos resistentes que contêm emissores gotejadores es-
paçados e com vazões diferentes de acordo com a necessidade da cultura. 

Normalmente as áreas com gramados ornamentais como residências, 
condomínios, indústrias, rodovias e parques municipais seguem um projeto 
paisagístico. Este projeto é composto pelo arranjo de diferentes culturas, 
que abrangem desde a mistura de cores das folhas e flores até as formas 
das plantas, quanto ao seu desenvolvimento desde rasteiro até arbustos. 
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Estas inúmeras características influenciam diretamente na aplicação da 
água, por isso se faz necessária a confecção de um projeto de irrigação. 
Como todo projeto de paisagismo possui um conceito, estilo e objetivos 
sensoriais como visual, olfativo, sonoro, etc a irrigação não pode compro-
meter nenhum dos parâmetros, para isso utiliza-se comumente sistemas 
de irrigação por aspersão escamoteáveis, instalados sob o nível do solo, 
onde só são vistos quando em operação. Os aspersores do tipo escamote-
ável (Figura 1) são projetados para fora do solo através da força hidráulica 
da água e promovem a irrigação, ao término da rega os aspersores voltam 
novamente para abaixo do nível do solo, graças à força mecânica de uma 
mola instalada dentro de seu corpo.

De acordo com Giacoia Neto (2003), dependendo da composição do 
paisagismo a ser irrigado como gramados, arbustos, árvores e maciços de 
plantas, podem exigir numa mesma área diferentes tipos de aspersores es-
camoteáveis. O autor ainda relata que a vantagem destes aspersores é a 
não interferência na estética do paisagismo; permite a poda do jardim sem 
inconvenientes e diminui a ação de vandalismo devido ao sistema estar ins-
talado abaixo do nível do solo.

Um sistema de irrigação do tipo escamoteável é composto basicamen-
te pela rede hidráulica, rede elétrica, moto bomba, controlador eletrônico, 

Figura 1. Sistema de irrigação por aspersão escamoteável. Aspersor rotor 
serie 5000 Plus. Foto reprodução Rain Bird (2009).
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válvulas solenóides, aspersores e facultativamente sensor de chuva e umi-
dade do solo.

O primeiro passo para se realizar um projeto de irrigação é definir a 
fonte de água a ser utilizada. Normalmente em residências a água utili-
zada é proveniente da rede pública de distribuição, desta maneira se faz 
necessário definir a pressão e a vazão do sistema. A pressão é facilmente 
determinada através da instalação de um manômetro na torneira, já para 
determinar a vazão utiliza-se um cronômetro e se determina o tempo para 
encher um recipiente com volume conhecido. O resultado é convertido 
para a unidade metros cúbico por hora através do cálculo: volume/tempo 
(segundos) x 3,6.

Conhecendo a pressão e volume de entrada da água na residência, o 
próximo passo é escolher o tipo de aspersor a ser utilizado no projeto, que 
depende da área a ser irrigada. Para áreas pequenas e com plantas diver-
sas utilizam-se os aspersores do tipo spray (Figura 2) que possuem uma 
excelente uniformidade de aplicação, além de serem comercializados com 
tubos de subida “pop-up” com diferentes alturas de elevação (5;  7,6; 10; 
15 e 30cm) e mesmo que a altura do “pop-up” não consiga superar os ma-
ciços de plantas, existem extensores de 15 cm, que podem ser instalados 
quantos forem necessários. 

Figura 2. Aspersor Spray Serie 1800 em operação. Foto reprodução Rain 
Bird (2011).
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Os aspersores sprays possuem bocais com ângulos pré definidos ou ain-
da bocais com regulagem de aspersão de 0 a 360o, facilitando sua insta-
lação nos cantos e maximizando a uniformidade de aplicação. Os sprays 
podem ser instalados com espaçamentos entre 0,9 a 6,1 metros e possuem 
uma taxa de aplicação de 0 a 100 mm h-1.

Em áreas maiores e mais amplas de gramados pode-se utilizar os asper-
sores do tipo rotores (Figura 3), que possuem raio de alcance de 4,6 a 21,7 
m, altura de elevação do “pop-up” de 10,  15 e 30 cm, e taxa de aplicação 
de 5 a 31 mm h-1.

Após a distribuição dos aspersores no layout do projeto se faz neces-
sário distribuir as áreas em setores, caso a vazão do sistema de irrigação 
seja maior que o que entrada de água na residência. Balanceia-se cada se-
tor com pressões e vazões similares. Caso à vazão e pressão do sistema 
público de distribuição de água for baixo, será necessário a utilização de 
moto bomba e reservatório de água, desta maneira o dimensionamento 
do sistema será em função dos setores a serem montados no layout. Com a 
pressão e volume de água necessário é possível dimensionar as tubulações 
do sistema, lembrando que sempre deve ser realizada por um profissional 
especializado para evitar futuros problemas com falhas na aplicação da lâ-
mina de irrigação, baixa vazão e pressão ou mesmo o excesso dos mesmos 
que podem levar ao colapso do sistema e o rompimento das tubulações. 

Figura 3. Aspersor rotor Serie 5000 Plus em operação. Foto reprodução 
Rain Bird (2009).
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Devem-se utilizar filtros no sistema, mesmo quando utilizada água da rede 
pública, pois as malhas de tubulações antigas normalmente contém acú-
mulos de cálcio nas paredes e com o tempo se soltam e podem entrar no 
sistema de irrigação e ocasionar entupimentos.

O próximo passo é a escolha do tipo das válvulas solenóides (Figura 4) 
que estão diretamente ligadas ao fluxo de passagem e pressão do sistema. 
A válvula solenóide é um registro elétrico que libera ou interrompe o fluxo 
de água pela tubulação através de corretes elétricas enviadas por um con-
trolador. As válvulas são encontradas para aquisição em plástico ou latão, 
com diâmetro de ¾ a 3”, pressões de trabalho de 1 a 14 bars e vazão de 0,05 
a 68 m³ h-1 dependendo do modelo. 

Existem válvulas solenóides que são alimentadas por rede elétrica e ou-
tras por bateria, que dispensa a instalação da rede elétrica junto à rede 
hidráulica. O dimensionamento da bitola dos cabos elétricos das válvulas 
deve ser realizado por um profissional capacitado, pois a bitola varia de 
acordo com a distância da válvula até o controlador para que não haja per-
da de corrente elétrica. As válvulas podem ser instaladas próximas a moto 
bomba em áreas pequenas ou distribuídas de acordo com o layout dos se-
tores, neste caso são comumente instaladas em caixas plásticas próprias 
para este fim, com alta durabilidade e possui tampas de diferentes colora-
ções que disfarçam as caixas em meio aos gramados e maciços de flores.

Por fim o uso de controladores eletrônicos (Figura 5) no sistema de irri-
gação, o controlador como o nome diz controla o tempo de irrigação para 

Figura 4. Válvula solenóide série DV. Foto reprodução Rain Bird (2011).
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cada setor, podendo-se escolher os dias da semana a serem irrigados e de-
pendendo do modelo do controlador pode-se deixar programada a irriga-
ção para cada estação do ano, possuindo assim quatro programações. Exis-
tem controladores para 4 e até 40 setores e que podem acionar a operação 
de irrigação de 1 ou até 6 setores simultaneamente. Podem ser acoplados 
ao controlador sensores de chuva e umidade que desarmam o sistema en-
quanto não há necessidade de rega.

No sistema de irrigação localizado o processo de concepção do projeto 
é semelhante, pois no lugar dos aspersores deve-se considerar a vazão dos 
emissores e a pressão de serviço do tubo gotejador. A instalação deste tipo 
de sistema é limitada pela qualidade da água. Água com grandes cargas 
orgânicas ou minerais não são apropriadas, pois ocasionam entupimento 
constante de filtros e emissores. Os custos de instalação deste sistema são 
maiores que o por aspersão, além de maiores custos de manutenção. O 
principal fator de manutenção no sistema de gotejamento é a manutenção 
da poda química das raízes das plantas por ácido ou herbicida via água de 
irrigação, este processo é fundamental para a conservação do sistema. A 
maior vantagem deste sistema é a maior eficiência da aplicação de água 
que chega até os 95% e a possibilidade de aplicação de fertilizantes via água 

Figura 5. Controlador STP-900i. Foto reprodução Rain Bird (2011).
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da irrigação com grande eficiência, pois não ocorrem perdas por deriva, 
volatilização e excesso de temperatura.

considerações

O sistema de irrigação escamoteável possui grande importância no re-
sultado final de um projeto paisagístico, pois aplica uma lâmina de água 
adequada para o jardim, maximizando assim o potencial de cada cultura. 
A automação do sistema reduz o volume de água gasto, além de reduzir a 
mão-de-obra proporciona comodidade ao usuário. 
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introdução

É comum a afirmação de vários profissionais especializados em grama-
dos dizerem que 90% da qualidade de um gramado é devido a manuten-
ção; o que pode ser considerado desculpa para “empurrar” para um cliente 
um gramado mal feito.

Um gramado mal executado desenvolve menos, absorve menos nu-
trientes, é mais susceptível ao ataque de pragas e doenças, o sistema ra-
dicular não desenvolve corretamente (volume e profundidade) e aumenta 
significativamente o gasto com a manutenção. O gasto com manutenção 
aumenta significativamente porque tenta-se corrigir problemas de implan-
tação do gramado na manutenção.

Segue alguns problemas frequentes na implantação de um gramado or-
namental:

• Execução de um perfil heterogêneo nos 20 cm: 
 − Coloca-se uma camada de 2 a 5 cm de areia; 
 − Coloca- se uma camada de 1 a 10 cm de “Terra Vegetal”;

• Plantio de um gramado sem que haja escarificação do solo a pelo 
menos 20 cm:

 − O gramado é plantado sobre um solo compactado;
• Adubação com corretivo de solo (calcário) sem que haja incorpo-

ração;
• Irrigação desuniforme da área;
• Utilização de espécie de grama inadequada para o cliente ou local. 

Sabendo-se que manutenção de um gramado é diferente de correção 
de problemas na implantação, vamos dissertar sobre o assunto.
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corte do gramado

No Brasil não se tem o hábito de cuidar adequadamente de um gra-
mado, chegando-se ao ponto de profissionais dizerem que grama não é 
preciso cortar. O corte da grama é de fundamental importância para o de-
senvolvimento uniforme do gramado; sabendo-se que cada espécie tem 
necessidades de altura de corte diferente.

Na Tabela 1 são indicadas alturas de corte para algumas espécies de 
gramas mais utilizadas no Brasil, mas uma regra básica sempre deve ser 
seguida; não cortar mais que 1/3 da folha.

Tabela 1. Sugestão de altura de corte de gramado.
Espécie Nome comum Altura de corte

Paspalum notatum Batatais 3 – 6 cm
Zoyzia japonica Esmeralda 2 – 4 cm
Axonopus compressus São Carlos 3 – 5 cm
Stenotaphrum secundatum Santo Agostinho 3 – 5 cm
Tifton 419 Bermuda 1,5 – 3 cm

máquinas de corte 

a) Roçadeiras
Muito utilizada em manutenção de jardins, principalmente por jardinei-

ros iniciantes, podendo ser elétrica ou a gasolina, e em mecanismo de corte 
utiliza-se um fio de nylon ou lâmina. Não recomendada para corte do gra-
mado por não conseguir regular a altura de corte e o nylon não é possível 
amolar (estilhaça a folha da grama). Utilizada para acabamento.

b) Máquinas elétricas 
Utilizada em pequenos gramados.

c) Máquinas a gasolina
Utilizadas para gramados em torno de 1.000 m² com potência de 3 a 5 Hp.

d) “Tratores” para corte de grama 
Utilizado para corte de grama em grandes áreas, sabendo-se que as má-

quinas profissionais são consideradas o giro zero.
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e) Máquina de corte helicoidal
Normalmente são importadas, motorizadas ou de arraste, usadas prin-

cipalmente para gramados profissionais, ela propicia um corte perfeito não 
dilacerando as folhas ou tecido, propiciando assim uma rápida cicatrização 
e reduzindo o período de infestação de patógenos. Normalmente esta má-
quina também propicia o “penteamento” formando os efeitos visuais vistos 
em vários campos de futebol do mundo.

É pouco utilizada em gramados residenciais, devido ao alto custo de ma-
nutenção e conhecimento do operador.

principais doenças

a) Rizoctonia – Rhizoctonia solani
Principal doença que afeta as gramas esmeralda e Santo Agostinho no 

Brasil. A infestação ocorre principalmente no período de outono-inverno. 
Os sintomas iniciais são manchas avermelhadas de pequeno diâmetro que 
rapidamente evoluem para grandes “reboleiras” secas com bordas verme-
lho-alaranjadas (local onde está havendo o crescimento ativo do fungo). A 
grama Zoyzia japonica (esmeralda) é dita por alguns autores como hospe-
deira preferencial.

O favorecimento à infestação do fungo ocorre com temperaturas ame-
nas a baixas, alta umidade relativa do ar, períodos prolongados de umidade 
na folha, baixa drenagem do solo, adubações com alta quantidade de ni-
trogênio.

O controle da rizoctonia requer um consórcio de práticas culturais ade-
quadas:

• Aplicar fertilizantes de maneira prudente, evitando alta quanti-
dade de nitrogênio;

• Evitar irrigação no final da tarde e inicio da noite;
• Retirar a umidade das folhas no início da manhã;
• Melhorar a drenagem (principalmente em pontos onde há alaga-

mento);
• Diagnosticar a doença no início da infestação;
• Aplicar fungicidas (desde que haja registro para grama);
• Eliminar o thatch.
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b) Roya (Puccinia, Uromyces , Uredo e Physopella) Ferrugem
O patógeno causa manchas ovais e depois alongadas de cor amarela, 

alaranjada ou marrom avermelhada ao longo da superfície foliar das plan-
tas.

Os fungos podem ser transportados pelo vento a longas distancias e ge-
ralmente a ferrugem é mais grave nas espécies de crescimento lento em 
condições estressantes como seca e deficiência de nutrientes. A umidade é 
necessária para que ocorra a germinação. A baixa altura de corte das gra-
mas também favorece o aparecimento da doença. 

Controle:

• Adequada fertililização;
• Rega adequada (preferir o início do dia);
• Eliminação das folhas cortadas;
• Evitar o “thatch” (microclima propício).

 Existem no mercado diversos fungicidas eficientes para o controle.

c) Pythium (Pythium)
Como sintoma principal, a noite as folhas se juntam e se cobrem de uma 

massa branca algodoada.
Períodos quentes e úmidos favorecem o aparecimento da doença. A 

enfermidade fica mais grave quando de repente surge uma onda de calor 
entre 30 a 35°C e temperaturas noturnas altas ao redor de 20°C. Condições 
de alta fertilização com nitrogênio também favorecem o aparecimento da 
doença e o caso pode se agravar nos solos muito alcalinos e ácidos. A disse-
minação se dá pela água, máquinas, sapatos, animais.

Controle:

• Utilização correta de água;
• Ter boa drenagem;
• Não aplicar grandes quantidades de nitrogênio, utilizar adubos de 

liberação lenta de nitrogênio;
• Eliminar o “thatch” toda vez que ultrapassar 2 cm.

Em campos de Golfe é preciso alternar os fungicidas quando este recur-
so for utilizado.
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pragas comuns em gramados

Vários insetos podem atacar um gramado, causando danos significati-
vos, podendo levar o gramado até a morte.

a) Cochonilha de Raiz
É uma cochonilha subterrânea que ataca as raízes do gramado. O inseto 

suga a seiva na raiz causando o definhamento até a morte da planta. O tra-
tamento é feito por “quimiirrigação”.

b) Lagartas
Atacam o gramado principalmente no período chuvoso. Quando o ata-

que é severo e não é feito o combate, pode matar o gramado. A forma mais 
fácil de identificação é através da verificação de presença de pássaros e/ou 
vespas sobre o gramado, fezes da lagarta espalhadas na base da planta. O 
combate é feito com inseticida apropriado ou biologicamente com Bacillus 
thurigiensis.

c) Grylothalpa hexodactyla (Paquinha)
São os insetos que causam um dano severo em gramados residenciais. 

As paquinhas são bem adaptadas para escavar, cortando raízes durante 
todo o dia, folhas e caules à noite. O combate é feito com programa de 
aplicação adequada de inseticidas.

d) Sphemophorus sp ( Coleópteros)
Os ovos dos adultos são depositados em cavidades nos caules e as larvas 

ao eclodirem alimentam-se fazendo túneis, as gramas começam a morrer 
formando pequenas manchas. O sintoma pode ser confundido com falta 
de água ou” Dollar Spot”. O combate pode ser feito com a eliminação do 
Thatch e com pulverização com inseticidas sistêmicos. 

e) Cupins (Gênero Syntermes)
São insetos sociais que pertencem à ordem isoptera. Causam grandes 

danos aos jardins (plantas ornamentais) e também aos gramados. Podem 
cortar as gramas levando pequenos pedaços para o ninho. O combate pode 
ser realizado utilizando produtos adequados.
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formação de Thatch

  Consiste no crescimento intenso de rizomas, caules e folhas que, 
podem levar à formação de camada de material orgânico entre o solo e a 
parte aérea da grama, conhecido como colchão (“thatch”), o que dificulta o 
manejo dos gramados. Este problema pode ocorrer em gramados de todo 
o mundo. 

A presença do Thatch pode causar:

• Alteração de umidade: grande quantidade de água é retida, não 
infiltrando no solo. Inversamente esta camada seca rapidamente 
e não umedece com a capilaridade, podendo causar a morte das 
raízes; 

• Degradação dos defensivos agrícolas: não chegam a atingir a praga 
ou doença, aumentando os problemas de incidências;

• Presença de pragas e doenças: muitos insetos habitam o Thatch 
e muitos fungos também sobrevivem no Thatch nutrindo-se de 
matéria organica;

• Maior amplitude de temperatura na camada superficial, prejudi-
cando as raízes;

• Reduz a eficiência dos fertilizantes: maior retenção de fósforo, 
devido a sua baixa mobilidade e perdas de nitrogênio por volati-
lização.

Fatores que contribuem para formação do Thatch:

• Espécies e variedades de grama;
• pH do solo (influencia na atividade microbiana e consequente-

mente na decomposição);
• Quantidade de defensivos (podendo influenciar na atividade 

microbiana);
• Fertilização (grandes quantidades de nitrogênio causam cresci-

mento excessivo da parte aérea);
• Irrigação.
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Prevenção:

• Escolher variedades de grama de fácil decomposição;
• Aumentar pH do solo e consequentemente a atividade microbiana; 
• Diminuir a aplicação de defensivos aumentando assim a atividade 

microbiana;
• Diminuir o uso de fertilizantes, principalmente os que acidificam 

o solo;
• Aumentar os turnos de rega.

Controle:

• Aeração com tubos (verti-drain);
• Fazer topdressing;
• Fazer cortes verticais profundos (espaçamento 3,8 cm).

Agentes mecânicos

a) Dano produzido pela lâmina: lâminas sem corte dilaceram as folhas, 
facicitando a entrada de agents infecciosos. Além disso, deixam um 
aspecto pardo no gramado. Para evitar este dano deve-se amolar a 
lâmina das máquinas e regularizar as “depressões”. O corte demo-
rado pode causar lesões por “scalping”.

Agentes químicos 

a) Fitossanitários: os defensivos agrícolas, quando não são usados 
corretamente, diminuem o crescimento das gramas. Deve ser reali-
zada a limpeza do pulverizador e mangueira logo após a aplicação 
dos defensivos.

b) Urina: causa pontos localizados mortos com margens circulares 
escuras.

c) Fertilizantes: dosagens em excesso de fertilizantes, principalmente 
nitrogênio e a adubação com fertilizantes nas folhas úmidas, sem 
a lavagem, podem causar queima das folhas. Dessa forma, deve-se 
realizar a aplicação de fertilizantes de forma uniforme e irrigar a 
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área com uma lâmina adequada para lavar o excesso de adubos 
das folhas.

d) Deficiências nutricionais: devem ser realizadas análises de solos 
periódicas e manter o ph entre 6-7 evitando os extremos.

e) Produtos gasosos no ar: o dióxido de enxofre, dióxido de nitro-
gênio, elorina, etileno, emitidos em indústrias podem provocar 
necrose, clorose no ápice e margens das folhas.

f) Outros produtos químicos: derramamento de lubrificantes, 
carburantes, detergentes, produtos de limpeza, óleos ou combus-
tíveis que vazam das máquinas também podem causar danos aos 
gramados. Devem-se usar absorventes (carvão ativado).

Agentes físicos

a) Excesso de água: áreas de baixa drenagem proporcionam acúmulo 
de água no solo e consequentemente danos ao desenvolvimento 
radicular dos gramados. Devido à falta de oxigênio, ocorre redução 
da respiração das raízes e acúmulo de gases tóxicos.

b) Solos rasos: ocorrem devido ao afloramento rochoso ou restos 
de obras (cimento). Nesta situação observa-se uma desunifomi-
dade do gramado devido ao secamento mais frequente. Pode ser 
minimizado realizando-se a retirada deste material e utilizar condi-
cionadores de solos.

c) Compactação do Solo: ocorre devido ao constante pisoteio e a 
utilização de máquinas, geralmente em solos de textura argi-
losa. Pode-se proceder com a descompactação (5-10 cm) e com a 
recomposição da textura do solo.

irrigação

Em gramado ornamental a implementação de um sistema de irrigação 
é bem mais complexa do que em campos de futebol. O projeto de irrigação 
deve contemplar as espécies utilizadas no projeto paisagístico, locais incli-
nados (taludes), áreas com sombreamento ou ensolaradas, evitar irrigar as 
“passagens”, etc.

O manejo da água é fundamental para o desenvolvimento do gramado 
sabendo-se que a água deve atingir pelo menos 20 cm para evitar que te-
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nha raiz superficial ou prejudique o desenvolvimento radicular. De maneira 
geral, devem-se realizar irrigações no início da manhã, utilizando água de 
boa qualidade.

Necessidade de capacitação profissional

Tendo em vista a existência de vários “mitos” que fazem com que pro-
fissionais executem vários serviços de forma incorreta nos gramados, é ne-
cessário cada vez mais pessoas capacitadas para execução de serviços de 
qualidade e corretos.
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uso de GrAmAdos no pAisAGismo

GUSTAAF WINTERS
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E-mail: projetos@centropaisagistico.com.br 

A grama como elemento paisagístico

Toda planta tem suas vantagens assim como suas desvantagens e com 
as gramas não poderia ser diferente. Por isso selecionam-se aquelas espé-
cies que dão menos trabalho e que satisfaçam as necessidades dos consu-
midores.

Embora ocorram 600 gêneros de gramíneas e cerca de 7.500 espécies, 
somente algo em torno de 27 são empregadas no paisagismo, incluindo as 
de clima temperado.

No setor paisagístico, elas cobrem as maiores áreas e são as primeiras a 
serem lembradas, pois resolvem dois grandes problemas: a poeira e a lama.

é notório o uso das gramas sem nenhuma outra planta ornamental nas 
residências recém acabadas e nas inaugurações de obras públicas. O visual 
tem que ser rápido, com cara de pronto. E esse é o mérito dos gramados, 
com a vantagem de ser o “jardim” mais barato que existe.

Conforme relatórios do IBRAFLOR a produção de plantas ornamentais 
no Brasil reúne 2.545 produtores, em 4.850 ha de cultivo, gerando cerca 
de 50 mil empregos diretos e indiretos que somados geram uma receita de 
mais de 320 milhões de reias/ano.

Os dados estatísticos que se referem aos produtores de gramas são 
incertos, mesmo com programas do tipo “Grama legal” e os esforços da 
AGRABRAS. Estima-se que cerca de 100 mil ha de área estejam cultivados 
com gramas no Brasil, e que o consumo per capta em áreas gramadas seja 
bem maior que o setor de plantas ornamentais.

As gramas mais utilizadas no paisagismo

Grama batatais: Paspalum notatum.
Entre as variedades, as mais conhecidas são: Var. rígida (de folhas es-

treitas); Var. glabra (de folhas largas) e P. notatum comum (de folhas lar-
gas). Como é extraída em placas desuniformes dos pastos, contém muitas 
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plantas daninhas. Porém é resistente e após um estress, recupera-se rapi-
damente.

Vantagens:

• É rústica;
• Indiferente às condições de solo (baixa exigência nutricional);
• e geralmente é a mais barata.

Desvantagens:

• Não suporta sombra;
• Comercialmente é inviável por semeadura;
• Geralmente vem com plantas daninhas;
• Possui pêlos (podendo causar alergias);
• Ocupa mais espaço no caminhão devido às placas irregulares;
• Trata-se de um produto extrativista.

Grama São Carlos: Axonopus obtusifolius ou A. compressus.
Nativa de folhas largas, mais ou menos compridas e glabras. Tolera luga-

res semi-sombreados e requer regas constantes. É uma grama cultivada e 
arrancada mecanicamente em placas enroladas de 1,25 x 0,40 m ou nas di-
mensões de 0,625 x 40,0 m, acondicionada e transportada em “pallets”. Se 
transportadas em rolos, o processo ganha cerca de 30% a mais de espaço 
em relação a um carregamento de grama batatais. Com as placas sobrepos-
tas, tem-se o ganho de 35%. Os estolões se debilitam quando são atingidos 
pelas roçadeiras. Por isso não se deve, podá-la a menos de 3 cm do solo. 

Vantagens: 

• Tem menos pêlos;
• Tolera mais a sombra;
• As placas são uniformes e com ausência de plantas daninhas;
• Não precisam ser cobertas com terra após o plantio, dando um 

efeito imediato. 

Desvantagens: 

• Exige um solo melhor; 
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• Susceptível a lagartas e cortes muito rentes;
• Exige mais potássio e magnésio;
• Requer podas e regas mais frequentes.

Grama esmeralda: Zoysia japonica x tenuifolia.
híbrido introduzido da Flórida-EUA é a mais usada nos projetos paisagís-

ticos em geral. Também é cultivada e comercializada em placas. Suas folhas 
são mais estreitas e finas, o que lhe confere um visual mais bonito. É de 
crescimento vigoroso, devendo ser podado a 3 cm do solo. 

Vantagens: 

• As placas são uniformes e sem plantas daninhas;
• Sistema radicular vigoroso;
• Não requer cobertura após o plantio a não ser por uma camada 

de areia.

Desvantagens:

• Não tolera sombra. 
• Requer um solo bem drenado, solto e fértil.

Grama Santo Agostinho: Stenotaphrum secundatum.
Grama de grande valor ornamental. é comercializada em placas; as-

semelha-se à grama São Carlos, porém apresenta menor largura e com-
primento de folhas. Seu verde é mais azulado. Indicada para regiões lito-
râneas. Recomenda-se a poda cerca de 3 cm do solo. Existe uma espécie 
variegada dessa grama.

Vantagens: 

• As placas são uniformes e sem plantas daninhas;
• Possui folhas verde azuladas e sem pêlos;
• Não requer cobertura após o plantio;
• Tolera a salinidade encontrada em regiões litorâneas;
• Tolera sombras moderadas.
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Desvantagens:

• Requer um solo bem drenado e fértil;
• Sensível ao pisoteio frequente.

Grama coreana: Zoysia tenuifolia.
Grama de folhas bem finas e sistema radicular bem denso. Originária 

das Ilhas Mascarenas. Quando abandonada ou quando os cortes são muito 
espaçados, ocorre à formação de “bolhas” ou “cupins”, o que caracteriza 
um princípio de crescimento vertical. Utilizada em alguns campos de Golf.

Vantagens: 

• As placas são uniformes e sem plantas daninhas;
• Folha de textura bem fina e macia;
• Não requer cobertura após o plantio. 

Desvantagens:

• Requer um solo bem drenado e fértil;
• Não tolera sombra;
• Sistem radicular vigoroso;
• Requer podas frequentes.

Grama japonesa: Zoysia japonica.
Originária do Japão. Assemelha-se à grama anterior, diferenciando-se 

pelas folhas um pouco mais largas e compridas. Forma um colchão denso.
Vantagens: 

• As placas são uniformes e sem plantas daninhas;
• Folha de textura fina e macia;
• Não requer cobertura após o plantio. 

Desvantagens:

• Requer um solo bem drenado e fértil;
• Não tolera sombra;
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• Sistema radicular vigoroso;
• Requer podas frequentes.

Grama-Seda: Cynodon dactylon.
É também conhecida como grama bermuda. É nativa da região mediter-

rânea e aqui é tida como invasora. Resiste bem ao pisoteio; necessita de po-
das constantes. Não é muito ornamental sem tratos rotineiros. Os híbridos 
“Tifton 328” e o “Tifton Dwarf” 419 são os mais utilizados para campos de 
golf. Os cortes variam de 3,0 a 6,0 milímetros de altura conforme a estação 
do ano. 

Vantagens: 

• Pode ser semeada em campo;
• Folha de textura fina e macia;
• Suporta o corte mais baixo quando comparado as outras gramas.

Desvantagens: 

• Pode-se comportar como invasora;
• Requer bastante nitrogênio; 
• Requer preparação prévia do solo para receber as sementes;
• Não tolera sombra;
• Sistema radicular vigoroso;
• Requer podas frequentes;
• Não suporta temperaturas abaixo de 10Cº.

Grama-Golf: Agrostis tenuis.
Grama de clima temperado, européia, mas que se desenvolve bem nos 

sub-trópicos. Sua folha é fina e curta. Necessita de muitos cuidados na rega 
e na poda. é rara no comércio.

Grama Kentucky: Poa pratensis.
Grama originária da Eurásia e norte da África de folhas verde-azuladas. 

Sua introdução é recente e já pode ser encontrada no comércio. É, porém, 
uma grama de clima temperado. No Brasil poderá ser utilizada nas cidades 
de altitude e de climas frios.
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Seashore paspalum: Paspalum vaginatum.
Alta tolerância a salinidade, seca e encharcamentos e pH de 3,5 a 10. 

Tem variedades de folhas finas, médias e largas. Perde a cor em tempera-
turas abaixo de 13 0C.

Outras espécies de grama estão despontando timidamente como a Pen-
nisetum

Gramados, quanto à definição de formas:

AmArelo Azul Verde Vermelho preTo

Quando solicita-se a uma pessoa que leia as palavras acima e nos diga 
que cor ela está vendo, muito provavelmente diria que a sequência seria: 
Amarelo – Azul – Verde – Vermelho – Preto, sendo que o correto é: Azul – 
Amarelo – Vermelho – Verde e Roxo. 

Isso ocorre porque o lado direito do nosso cérebro interpreta a cor e o 
lado esquerdo insiste em ler o que está escrito. 

Na interpretação visual de um jardim, este fenômeno também ocorre. 
Mesmo que inconscientemente. Tudo o que o paisagista projeta, seja no 
papel ou “in loco” é lido pelo observador. Quer dizer que, no jardim existem 
letras? Sim ! O lado direito do cérebro revelará o jogo de cores que o pai-
sagista empregou no jardim. O lado esquerdo lhe informará as formas nas 
quais as cores foram jogadas (Figura 1).

Figura 1. Gramados ditando as formas no jardim.
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Alguns vícios que dificultam a leitura das formas

O primeiro vício provém da manutenção dos jardins. Nosso jardineiro 
foi, culturalmente, criado na enxada. Ferramenta que é a menos apropriada 
para ressaltar as “letras” (formas) no jardim. é natural que a grama queira 
entrar nos canteiros, deformando o seu desenho ou a sua forma. Essa ação 
é impedida pelo jardineiro com a enxada, resultando numa espécie de vale-
ta em seu entorno. Curioso que essa valeta vai se alargando cada vez mais 
a cada manutenção (Figura 2). 

Muitas vezes se faz necessário repor a grama onde o corte foi exagerado.
O segundo, contemporaneamente, vem sendo chamando de vício, por 

ser uma moda antiga, chamada “bordadura”. Ditada, nos últimos tempos, 
pelo uso excessivo da espécie popularmente chamada de “pingo de ouro”- 
Duranta repens (Figura 3). Nessa prática a forma do gramado simplesmente 

Figura 2. Situação do gramado: antes (esquerda) e depois (direita) da ma-
nutenção.

Figura 3. Bordadura do gramado com a utilização de pingo de ouro. 
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repete as formas já existentes, comandadas pelas linhas arquitetônicas do 
jardim.

Exemplo de projeto paisagístico  
(hotel Transamérica da ilha de comandatuba)

Recentemente, com a mudança da área esportiva para outro lado do 
hotel, um novo projeto foi apresentado onde se empregou a “Grama Impe-
rial”. A ilha, na verdade, é um banco de areia, onde a espécie se desenvol-
veu muito bem (Figura 4). 

Figura 4. Plantio da grama Imperial em banco de areia.
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