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RESUMO 

 

A utilização de gramados é diversificada em todo mundo, seja em áreas 

residenciais, vias públicas ou em campos esportivos. Em cada local, o gramado tem 

seu objetivo e exige técnicas específicas de implantação e manejo. Objetivou-se 

neste trabalho apresentar e discutir informações sobre os aspectos mais importantes 

referentes à implantação de gramados esportivos. Existem várias espécies que 

podem compor o gramado. As características desejáveis de uma boa grama são a 

resistência ao pisoteio, adaptação ao clima local e fácil aquisição e manejo. Dentre 

elas, se destaca a grama Bermuda, por apresentar a maioria dessas características. 

Antes da implantação do gramado, devem-se levar em consideração diversos 

fatores como: tamanho da área do gramado; facilidade de acesso ao mesmo; 

disponibilidade e proximidade de água para irrigação; planejamento do sistema de 

drenagem, seja ele natural ou artificial, para evitar formação de poças d’água 

causadas por chuvas ou irrigação. A irrigação deve ser feita de tal forma para evitar 

excesso ou escassez hídrica, de acordo com a necessidade da espécie. Uma 

adubação bem equilibrada garante um gramado sadio, quando incorporados os 

nutrientes no plantio, sendo ele por tapetes, plugs ou sementes. A prática de cultivo 

de gramas é relativamente recente, e hoje em dia temos mais informações e 

conhecimentos para a implantação e manejo. Porém, essas informações precisam 

ser cientificamente comprovadas, aumentando a necessidade de mais estudos nesta 

área. 

 

Palavras-chave: Gramas, Implantação, Irrigação, Manejo. 

  



 

ABSTRACT 

 

The use of lawns is diversified around the world, whether in residential areas, 

public roads or sports fields. At each site, the lawn has its purpose and requires 

specific technical deployment and management. The objective of this work to present 

and discuss information on the most important aspects related to the implementation 

of sports fields. There are several species that can compose the field. The desirable 

characteristics of a good grass are resistance to trampling, the local climate 

adaptation and easy acquisition and management. Among them stands out the 

Bermuda grass, to present most of these characteristics. Before the implementation 

of the field, must be taken into account several factors such: as size of the lawn area; 

ease of access to; availability and proximity of water for irrigation; the drainage 

system planning, be it natural or artificial, to avoid formation of puddles caused by 

rainfall or irrigation. The irrigation should be done in such a way to prevent excess or 

shortage water, according to the needs of the species. A well-balanced fertilization 

ensures a healthy lawn when incorporated nutrients at planting, it is for carpets, plugs 

or seed. The grass of cultivation practice is relatively recent, and today we have more 

information and knowledge for deployment and management. However, this 

information must be scientifically proven, increasing the need for more research in 

this area. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Seja para a diversão nos finais de semana ou até mesmo para os que 

trabalham profissionalmente com esporte, é de grande importância um gramado 

bem nutrido e com cuidados necessários para não comprometer o bom rendimento 

da prática esportiva. Essa primeira visão de se manter a qualidade dos gramados 

começou nos campos de golfe em países mais desenvolvidos. O Brasil, 

acompanhando esses países, vem aumentando o uso de tecnologias para a 

implantação e manejo de gramados esportivos. Essas tecnologias de construção e 

manutenção, inicialmente geradas para serem utilizadas em campos de golfe, 

começaram a ser transferidas para os outros esportes, principalmente para os 

campos de futebol. Dessa forma, tecnologias de manejo como drenagem, irrigação, 

adubação, controle de patógenos, dentre outros fatores, passaram a ter importância 

cada vez maior em gramados de práticas esportivas. 

Os primeiros relatos de gramados usados para esportes são do ano de 

1540, com o povo Celta, na Europa, e tornou-se popular entre a aristocracia, no 

norte da Europa, na Idade Média. Em 1733 chegou aos Estados Unidos e Canadá 

pela influência dos jardins ingleses. Segundo Godoy e Villas Boas (2005), por volta 

de 1974, teve inicio a prática de cultivo de grama no Brasil, pelo engenheiro Minoru 

Ito, principalmente nos estados de São Paulo e Paraná, e continua sendo cultivada 

com grande versatilidade em todo país.  

Os gramados podem ser utilizados em diversos locais com os diferentes 

propósitos: áreas residenciais, industriais e públicas (aeroportos, parques, praças, 

etc.); taludes e encostas; canteiros de rodovias e em campos esportivos (futebol, 

golfe, pólo, beisebol, tênis, etc.). Em cada local, o gramado tem seu objetivo e 

possui características intrínsecas como a espécie de grama utilizada, o nível de 

manutenção e a as técnicas adotadas. 

Além de benefícios estéticos e desportivos, os gramados possuem grande 

atuação ecológica. De acordo com a Associação Americana dos Produtores de 

Gramas (Turfgrass Producers International, 2002), pesquisas científicas têm 

documentado os muitos benefícios de um gramado para o meio ambiente.  Um 

gramado bem mantido libera oxigênio (cerca de 230 m² de área gramada libera O2 

suficiente para quatro pessoas); refresca o ar e com isto contribui para reduzir o 

aquecimento global (em um dia quente de verão um gramado apresentará uma 
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temperatura 16,5 °C e 7,8 °C menor que a de um asfalto e um solo sem vegetação, 

respectivamente); reduz a emissão de CO2 (absorvem grande quantidade de CO2 

para realizar fotossíntese durante o ano todo), controla a poluição do solo (a 

rizosfera serve com um filtro absorvendo o que passa por ela). Outro efeito favorável 

dos gramados para o meio ambiente é o controle da erosão do solo.  Os gramados 

são seis vezes mais efetivos em absorver a água da chuva do que uma lavoura de 

trigo e quatro vezes mais do que uma lavoura de feno (Beard, 1985). As quantidades 

de sedimentos perdidos de área gramada são dez vezes menor do que uma área 

coberta por palha.  Além disso, um gramado bem cuidado pode elevar o preço de 

um imóvel em até 15% (Turfgrass Producers International, 2002). 

O Brasil não possui dados concretos em relação à quantidade de grama 

comercializada. Porém, de acordo com dados da Itograss, a maior empresa 

produtora de grama do Brasil e da recém-fundada Associação Paulista dos 

Produtores de Grama, o mercado anual brasileiro de grama gira em torno 170 

milhões de metros quadrados, sendo 70% ou 120 milhões de metros quadrados de 

gramas nativas e o restante, 30% ou 50 milhões de gramas cultivadas. Quanto à 

comercialização, o preço médio das gramas nativas no Brasil é de aproximadamente 

R$ 0,80/m² e das gramas cultivadas é de aproximadamente R$ 1,20 / m². Baseado 

nesses dados foi dimensionado o mercado brasileiro de grama em 

aproximadamente R$ 155 milhões de reais (Zanon, 2003). 

Zanon e Pires (2010) fizeram uma análise de mercado entre os períodos de 

2005 e 2010 e constataram que durante 2005 e 2006 a demanda por grama no 

Brasil aumentou significativamente. Recentemente, com eventos de grande 

magnitude sediados no Brasil, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 

Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, o país teve como obrigação oferecer 

gramados de excelente qualidade técnica para os atletas. Tais eventos levaram ao 

surgimento de outros polos de produção, como Belo Horizonte e Goiânia, ocorrendo 

aumento considerável de área plantada. 

A preocupação em oferecer um bom gramado para a prática esportiva 

justifica-se pelo fato de que, o mesmo poderá influenciar no rolamento da bola e na 

redução do impacto do atleta com o solo, o que poderá implicar na diminuição de 

lesões (Smiley, 1987), e até mesmo pelo simples fato de seu aspecto visual e suas 

belas cores agradarem aos espectadores. Dessa forma, essa revisão bibliográfica 
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tem como objetivo apresentar e discutir informações sobre os aspectos mais 

importantes referentes à implantação e manejo de gramados esportivos. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Principais espécies cultivadas 

O termo grama é bastante complexo, podendo abranger os mais diversos 

significados e também mais de 10.000 espécies espalhadas pelo mundo. Unruh 

(2014), afirma que gramas são plantas que formam uma cobertura mais ou menos 

homogênea sobre o solo e que persistem sob podas e tráfegos regulares. Já o termo 

gramado pode ser definido como um revestimento herbáceo do solo, formado por 

uma ou mais espécies de plantas cespitosas, estoloníferas ou rizomatosas, perenes 

ou anuais, destacando-se as gramíneas. Turgeon (1999), citado por Zanon (2005), 

afirma que os gramados podem ser classificados de acordo com o tipo de uso a que 

o mesmo se destina. Os gramados utilitários ao serem formados, cumprem a função 

de estabilizar ou conter a camada superficial do solo, evitando problemas com 

erosão pelo vento e/ou pela água. Já os gramados com finalidades paisagísticas 

possuem função decorativa, uma vez que, sua aparência verde e uniforme ressalta a 

harmonia dos elementos de uma paisagem, podendo ser associado à qualidade de 

vida.  

As gramas são divididas em dois grandes grupos: as de clima quente e as 

de clima frio. As de clima quente se desenvolvem em altas temperaturas, sendo que 

algumas variedades toleram geadas esporádicas e outras toleram baixas 

temperaturas (Gurgel, 2003). Já as de clima frio tem a capacidade de entrar em 

dormência em longos invernos com temperaturas abaixo de zero, regenerando-se 

após esse período. 

No Brasil, país de clima tropical e subtropical, a predominância de uso é das 

gramas de clima quente. Ainda assim, são comercializadas sementes importadas de 

espécies de clima frio, que geralmente são semeadas em gramados já implantados 

para compensar o menor crescimento das de clima quente em períodos mais frios 

do ano em algumas regiões (“overseeding”) (Lauretti, 2003; Godoy, 2005).  

As espécies que compõem o gramado estão sempre passando por grande 

estresse por serem submetidas a intenso tráfego, seja de máquinas ou pessoas. Tal 

ação pode compactar o solo e prejudicar o desenvolvimento das folhas. Sendo 
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assim, uma característica desejável de uma boa grama é a resistência ao pisoteio. 

Essa característica varia de espécie para espécie e depende de como a planta está 

em relação à sua nutrição. Uma planta bem nutrida apresenta maiores resistências, 

pois seu metabolismo estará funcionando bem e a planta crescerá mais forte. Outras 

características como adaptação ao clima local (por exemplo, tolerância à geadas, 

altas e baixas temperaturas, tempo de exposição ao sol), possíveis sombreamentos, 

fácil manejo, qualidade e facilidade de aquisição também tem muita relevância na 

hora de implantar um bom gramado. 

É interessante salientar que as características morfológicas também são 

muito importantes para a escolha e utilização correta das espécies. No que diz 

respeito ao hábito de crescimento das gramíneas, existem dois grupos dentro das 

gramas de clima quente: as rizomatosas e as estoloníferas (Figura 1). A partir dessa 

classificação podemos determinar as espécies que podem ser cultivadas para 

diferentes situações. 

 

Figura 1. Rizomas e estolões em gramados (Becker, 2012). 

 

As rizomatosas possuem uma grande capacidade de regeneração, 

principalmente pelo tráfego contínuo e excessivo. Tal fato pode ser justificado pelos 

rizomas, que são a base do crescimento vegetativo, estarem abaixo da superfície do 

solo, e, portanto, com suas gemas de renovação protegidas de injúrias mecânicas. 

Entretanto, devido à grande capacidade de regeneração, elas são mais exigentes 
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em manutenção, desde a adubação até a poda, podendo haver casos onde a poda 

ocorrerá diariamente (Gurgel, 2003). 

Como exemplos comerciais de gramas rizomatosas, podemos citar as 

variedades de Bermuda, Esmeralda e Batatais. 

As gramas estoloníferas são mais sensíveis ao pisoteio e não muito 

recomendadas em áreas de tráfego intenso, uma vez que esse tráfego poderá 

danificar os estolões, que são superficiais. Geralmente possuem folhas mais largas, 

se comparadas às rizomatosas, o que lhes conferem uma grande capacidade de se 

desenvolver em áreas sombreadas, com maior capacidade de realização de 

fotossíntese e assim tom de verde mais forte. Exemplos são a Grama Santo 

Agostinho e São Carlos. 

Pode-se concluir a partir da morfologia das gramas, que as rizomatosas são 

mais recomendadas para a implantação de gramados esportivos, haja vista que as 

mesmas possuem uma alta capacidade de regeneração ao tráfego intenso de 

pessoas e máquinas, situação esta que serão submetidas muitas vezes. 

 

 

2.1.1 Grama Esmeralda (Zoysia japonica) 

A grama esmeralda é uma espécie de grama pertencente à família das 

gramas Zoysia (originárias da Ásia). Possuem folhas estreitas, pontiagudas, de cor 

verde-esmeralda, e é a variedade de grama mais produzida e comercializada no 

Brasil. Formam um gramado bem cheio e exuberante quando bem tratada e aparada 

com frequência (Lorenzi e Souza, 2001) (Figura 2). Ela compartilha da mesma 

resistência que as outras espécies de sua família, contra a aridez e a sombra, e 

pode se desenvolver em uma ampla gama de solos alcalinos e ácidos, incluindo 

solos arenosos e argilosos. 
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Figura 2. Imagem representando a grama esmeralda. (Disponível em 

http://jardimflordoleste.com.br/tipos-de-grama-e-indicacoes/) 

 

Entre os tipos de grama de clima quente, a grama esmeralda tolera o clima 

frio relativamente bem, porém, uma vez que a temperatura baixe, adquire uma 

pigmentação marrom, característica indesejável para um gramado. A grama 

esmeralda cresce melhor se cultivada a pleno sol ou na meia-sombra, mas não irá 

atingir uma cobertura densa e atrativa se estiver sempre à plena sombra. Outra 

característica é que ela possui crescimento lento e, portanto, necessita de menos 

aparos do que outros tipos de grama, o que pode ser uma vantagem ou 

desvantagem dependendo da situação. Este fator também pode afetar na 

capacidade de regeneração da planta quando esta sofre algum desgaste (Gurgel, 

2003). 

Esta espécie também compete muito bem com as ervas daninhas e as 

sufoca antes que cresçam. Pode ser cultivada a partir de pedaços de grama ou 

sementes, apesar desta não ser o recomendado pelo fato da grama crescer mais 

lentamente. O gramado recém-transplantado necessita de irrigação diária apenas 

nas primeiras semanas, após isso a necessidade de irrigação diminui 

consideravelmente.  

A adubação tem que ser feita a partir de análises, porém esta grama não é 

muito exigente quanto à fertilidade do solo. Altas concentrações de fertilizante 

podem causar doenças no gramado devido a fitoxidez de micronutrientes, além de 

camadas bem espessas de composto orgânico e diminuição das raízes e outros. 
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Apesar de a grama esmeralda tolerar bem uma ampla gama de tipos de solo, solos 

levemente ácidos com o pH em torno de 6.0 e 6.5 são os mais recomendados. 

A resistência e o preço da grama esmeralda são seus melhores atrativos, o 

que garante uma ótima relação custo/benefício. 

 

2.1.2 Grama Esmeralda Imperial 

É uma cultivar desenvolvida pela Itograss® a partir da grama Esmeralda 

tradicional. Apresenta folhas compridas e ligeiramente mais largas que a tradicional 

(Figura 3). 

A Grama Esmeralda Imperial possui características semelhantes a 

tradicional, porém o melhoramento genético a tornou mais tolerante ao 

sombreamento. Ela apresenta estolões mais vigorosos, o que aumenta a resistência 

ao pisoteio e a capacidade de regeneração. 

 

Figura 3. Imagem representando a grama esmeralda imperial. (Disponível em 

http://gramados.net/Loja/produto/grama-esmeralda-imperial/) 

 

2.1.3  Grama Bermuda (Cynodon spp.) 

Também conhecida como grama seda, a grama bermuda é bem distribuída 

por todo o mundo, sendo utilizada desde pastagens para animais a até “greens” de 

campos de golfe. Originárias da África, foram introduzidas nos EUA em 1751. 

Nas características morfológicas possuem folhas de textura fina, coloração 

verde brilhante, tem um crescimento vertical médio e lateral intenso, rápido 

crescimento dos estolões e rizomas, formando um gramado denso (Figura 4). Pode 
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ser facilmente confundida com a Zoysia (Esmeraldas), devido à lígula frangeada. 

Entretanto, seus perfilhos são mais prostrados em comparação a Zoysia, que são 

mais eretos. Seus rizomas e estolões são mais macios e delicados, característica 

que pode comprovar sua fama de melhor grama para gramados esportivos, em 

oposição aos da Zoysia que são grossos, duros e pontiagudos. Possui uma alta taxa 

de recuperação após perdas ou podas de folhas. Apresentam crescimento rápido 

por sementes, estolões ou placas, “plugs”, “sprigs” ou rolo (LIMA, et al., 2010). 

Busey e Myers (1979), chegaram a demonstrar seu poder de regeneração, 

mostrando que num ambiente ideal de crescimento com temperatura, umidade e 

nutrição adequados, seria possível em um ano, a partir de 1m² de grama bermuda, 

cobrir 50% da área do mundo. São mais exigentes quanto à fertilidade do solo, pois 

possuem maior capacidade de crescimento rápido (Godoy e Villa Boas, 2003). 

 

 

Figura 4. Imagem representando a grama bermuda. (Disponível em 

http://www.quallygrama.com.br/tipos-de-grama/bermudas) 

 

Não toleram áreas sombreadas, são altamente exigentes em nutrição, 

umidade e manutenção. Não se desenvolve bem em áreas com má drenagem e 

nem em solos compactados; o mesmo ocorre em baixas temperaturas, onde poderá 

entrar em estado de dormência em temperaturas abaixo de 8ºC, tolerando apenas 

geadas leves, podendo até morrer em temperaturas abaixo de zero por muitos dias 

seguidos (Gurgel, 2003). 

No que diz respeito às variedades das Bermudas, há 8 espécies 

reconhecidas, mas somente 2 são de interesse para gramados esportivos, sendo 

elas a Cynodon dactylon e Cynodon transvaalensis (Gurgel, 2003). 
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As variedades de C. dactylon apresentam folhas mais largas que as outras 

variedades de Bermuda, sendo mais sensíveis a baixas temperaturas, entrando em 

dormência mais rapidamente. Apresentam rizomas e estolões e conseguem gerar 

altas quantidades de sementes viáveis. Já as variedades de C. transvaalensis 

possuem folhas mais finas, uma menor sensibilidade ao frio, são estoloníferas, e 

com produção média de sementes. Para a obtenção das características desejáveis 

de ambas as variedades, materiais híbridos foram lançados no mercado, possuindo 

uma ampla faixa de largura das folhas, variação de retenção de verde no outono, 

rizomas e estolões, estéreis ou sem produção de sementes. 

A grama Bermuda possui diversos híbridos, sem contar a de espécies 

propagadas por sementes e outras variedades melhoradas. A seguir serão citados 

alguns desses materiais utilizados em gramados esportivos. 

Segundo especialistas e a FIFA, é a melhor grama para se utilizar em 

gramados para a prática do futebol, devido a sua pequena altura e boa cobertura, o 

que proporciona maior facilidade de deslocamento para os jogadores e melhor 

eficiência nos passes, com maior precisão no desliza da bola, além das outras 

características favoráveis descritas anteriormente. 

 

2.1.3.1. Grama Celebration® 

A grama Celebration® é uma variedade de grama bermuda. Tem como 

principal característica seu sistema radicular muito vigoroso, apresentando um 

rápido estabelecimento. Possui folha estreita, de coloração verde intenso, com 

resistência ao pisoteio e capacidade alta de regeneração (Figura 5).  
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Figura 5. Imagem representando a grama bermuda Celebration (Disponível em 

http://gramados.net/gramas-naturais/). 

 

O grande diferencial dessa variedade em comparação a Cynodon spp. é que 

a mesma possui uma maior capacidade de se desenvolver em áreas com 

sombreamento moderado e possui menor crescimento vertical, proporcionando uma 

menor poda. 

 

2.1.3.2. Tifway 419 

A Tifway 419 é um híbrido de bermuda do cruzamento entre Cynodon 

dactylon x C. tranvaalensis. Possui coloração verde escura, média textura foliar e 

grande densidade (Figura 6). O crescimento é de grande vigor, podendo se 

estabelecer rapidamente após o plantio. Esta cultivar tem sido a mais popular grama 

esportiva dos últimos 40 anos nos EUA e em várias partes do mundo. Por ser uma 

grama de clima quente, pode suportar até 40 ºC, e entra em dormência quando 

ocorre geadas, conseguindo se superar em pouco tempo e com um pequeno 

aumento de temperatura. Possui uma maior tolerância a climas frios, se comparada 

a outros híbridos. A propagação é feita por mudas ou placas, já que as sementes 

não são viáveis. Uma característica de grande valor é a resistência ao pisoteio, pois 

tal cultura consegue de recuperar rapidamente de danos mecânicos. Possui maior 

exigência quanto à fertilidade do solo. 

 

 



 

19 
 

Figura 6. Imagem representando a grama bermuda Tifway 419 (Disponível em 

http://gramados.net/gramas-naturais/). 

 

2.1.3.3. Tifdwarf 

A Tifdwarf é um híbrido da grama bermuda que possui textura mais fina e 

folhas mais verdes que a dos outros híbridos das bermudas.  É muito usada em 

campos de golfe, em que oferece grande resistência ao pisoteio e tráfego de 

máquinas pesadas (Figura 7). É uma planta cultivada em clima quente, portanto não 

possui resistência ao frio como a Tifway 419. Assim como o híbrido anterior, é 

propagada por mudas e placas por não apresentar sementes viáveis para plantio. 

 

 

Figura 7. Imagem representando a grama bermuda Tifdwarf (Disponível em 

http://www.ecogreenservice.com/sod-turf-grasses-variety-arizona). 

 

2.1.3.4. Tifeagle 

Também recomendada para campos de golfe, principalmente nas áreas de 

greens, a Tifeagle reúne características de alta qualidade. Possui excelente 

desenvolvimento do sistema radicular, grande qualidade de superfície e rápida 

recuperação de danos mecânicos (Figura 8). 
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Figura 8. Desenvolvimento de raízes da grama bermuda Tifeagle (Disponível em 

http://www.ecogreenservice.com/sod-turf-grasses-variety-arizona). 

 

 

2.1.4 Batatais 

 Originária da América do Sul e Central, apresenta como grande vantagem a 

boa adaptação em quase todo o tipo de solo. É considerada uma planta 

colonizadora por ser encontrada em qualquer região, desde o nível do mar até 2.500 

m, sob condições mais drásticas, não suportadas por outras espécies (Alcântara e 

Bufarah, 1982). 

Seu estabelecimento é rápido, podendo chegar a 0,25 m de altura, 

dependendo das condições edafo-climáticas. Como se trata de uma gramínea 

tropical, seu maior crescimento se dá a temperaturas elevadas (30 a 35 ºC) e, 

praticamente cessa a temperaturas abaixo de 15 ºC (Ramos, 1997). Possui folhas 

longas, firmes e pouco pilosas, com coloração verde clara, e com hábito de 

crescimento rizomatoso (Figura 9). É uma das gramas mais resistentes ao déficit 

hídrico. Comercializada normalmente na forma de placas ou mudas (“plugs”). 

Possuem baixa exigência nutricional quando comparada às bermudas, podendo ser 

cultivadas em solos mais pobres. Não é tolerante a áreas com sombreamento. 
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Figura 9. Imagem representando a grama batatais (Disponível em 

http://www.cultivando.com.br/plantas_detalhes/grama-batatais.html). 

 

Segundo especialistas, seu gramado é de baixa qualidade, devido à 

presença de estolões grossos e folhas largas. Além disso, essa grama necessita de 

intervalos curtos entre uma roçada e outra e, portanto, precisa de um manejo 

frequente. Pode ser uma boa alternativa em gramados esportivos que não terão 

muita frequência de jogos, e também em locais onde há pouca disponibilidade de 

água para irrigação. 

 

3. IMPLANTAÇÃO 

 

Antes da implantação do gramado, deve-se levar em consideração alguns 

fatores como: tamanho da área do gramado, facilidade de acesso ao mesmo, 

disponibilidade e proximidade de água para irrigação. O conhecimento prévio do 

solo mediante análise é de extrema importância, pois poderá influenciar na 

infiltração, drenagem, além da disponibilidade de nutrientes para as plantas. Outros 

fatores como o tipo de vegetação, áreas de sombreamento e histórico de plantas 

daninhas no local também são preponderantes para o sucesso do gramado. 

Após a escolha do local, deve-se fazer o levantamento planialtimétrico 

obtendo-se dados das medidas planas, ângulos e diferenças de nível (inclinação). A 

partir daí, será feito o estaqueamento da área onde serão determinados os 
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caimentos superficiais, aterros e cortes necessários, e a compactação necessária 

nas áreas de aterro. 

 

3.1 Drenagem 

O principal objetivo de um sistema de drenagem é a obtenção de um rápido 

escoamento da água, conduzindo-a até fora da área do campo. Trata-se de um 

somatório de diversos fatores que na sua composição contribuirão para a retirada do 

excesso de água, começando pelos caimentos superficiais, pelo tipo de solo, e por 

fim pela drenagem pelo subsolo. 

Para o desenvolvimento de um eficiente sistema de drenagem, são 

necessários dados prévios citados anteriormente como: levantamento topográfico e 

atributos físicos do solo (compactação, resistência mecânica à penetração, taxa de 

infiltração da água, porosidade e densidade). O tipo de grama a ser utilizada 

influenciará na permeabilidade do solo, pois a camada imediatamente abaixo dela 

pode variar de acordo com o formato e quantidade de raízes. A intensidade, 

frequência e a distribuição de chuvas ao longo do ano devem ser levadas em 

consideração. A inclinação do solo, se por um lado facilita o escoamento da água, 

por outro, poderá ocorrer o acúmulo em determinados pontos. Em regiões com 

poucos recursos hídricos, pode ser interessante canalizar a água escoada pelas 

chuvas para reaproveitamento. 

Diversos fatores não desejáveis podem ocorrer em gramados com uma má 

drenagem, dentre eles o comprometimento no desenvolvimento do sistema radicular 

por falta de oxigênio, a má absorção de nutrientes, o aparecimento de plantas 

daninhas, dificuldade no corte da grama, formação de poças d’água, podendo até 

inviabilizar a prática de esporte durante certo período.  

A drenagem natural, constituída pelo caimento natural do solo, muitas vezes 

não pode ser suficiente para manter o gramado em condições de uso para a prática 

esportiva, sendo necessária a elaboração de um projeto de drenagem artificial. Vale 

ressaltar que a implantação de um sistema de drenagem artificial vai ocorrer de 

acordo com a necessidade e com os recursos financeiros disponíveis, uma vez que 

o trabalho não se refere apenas a gramados oficiais e de uso contínuo, mas também 

de gramados em propriedades particulares (residenciais, clubes, sítios, etc), onde 

muitas vezes são utilizados esporadicamente. 
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Existem diferentes layouts e sistemas de drenagem artificiais de gramados. 

Dentre os sistemas de drenagem, os mais usados são o gravitacional e o a vácuo 

(Figura 10). Grande parte dos estádios do mundo utilizam o modelo por gravidade, 

devido a motivos técnicos e econômicos, sendo que o mesmo se comparado ao 

sistema a vácuo pode ter um custo de implantação bem menor. Nos dois modelos 

de sistema de drenagem deve ser construído das laterais em relação a parte central, 

que normalmente não ultrapassa 1%. A única diferença entre os dois modelos, é que 

na drenagem a vácuo existem bombas exercendo pressão negativa succionando ar 

e água dos drenos. Em tese no sistema a vácuo se comparado ao gravitacional 

tende a drenar a água com mais rapidez, sendo assim, uma solução interessante 

para gramados que possuem muita área sombreada e de regiões bastante úmidas. 

 

Figura 10. Sistema de drenagem a vácuo. (Disponível em: 

http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2015/03/como-e-feita-

drenagem-em-um-campo-de-futebol-ge-explica.html). 

 

O sistema de drenagem fica geralmente a 40-60 cm abaixo do gramado, 

onde são construídas as valetas que irão receber os tubos corrugados e conduzirão 

a água para fora do gramado. 

Sob a grama, é recomendada a colocação de uma mistura de areia e 

matéria orgânica, denominada Topsoil, na qual se dará o desenvolvimento das 

raízes. Os materiais utilizados deverão lhe conferir uma composição física que 

permita uma boa drenagem, pouca compactação e boa retenção de água e 

http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2015/03/como-e-feita-drenagem-em-um-campo-de-futebol-ge-explica.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2015/03/como-e-feita-drenagem-em-um-campo-de-futebol-ge-explica.html
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nutrientes para a planta. A areia, sendo o componente em maior quantidade na 

mistura (mínimo de 60%), deverá ser de textura média (referente à construção civil). 

No que diz respeito à matéria orgânica, a fonte mais indicada atualmente são os 

condicionadores de solo, que normalmente são isentos de sementes de plantas 

daninhas, tem pH adequado e boa fertilidade. Normalmente a mistura ideal é 80% 

de areia e 20% de matéria orgânica, o que pode variar dependendo do material a ser 

utilizado. A camada mínima de Topsoil no perfil é de 20 cm, considerando que haja 

uma camada de areia grossa abaixo de 10 cm. Para que se consiga uma 

uniformidade das camadas dentro da área, é necessário que esta seja toda 

estaqueada simetricamente pelo menos a cada 10 metros com todos os níveis das 

camadas marcados nas estacas (Greenleaf, 2003). 

   Logo abaixo do Topsoil, é instalada uma porção de areia grossa e uma 

camada de brita, onde são abertas as valas e enterrados os tubos drenantes 

perfurados. A tubulação pode ser disposta em diferentes formatos, como espinha de 

peixe ou em linhas retas dispostas no sentido de uma lateral a outra (Figura 11). A 

vala é envolvida por uma manta de material sintético geotêxtil, auxiliando na 

filtragem e evitando entupimentos dos tubos. 
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Figura 11. Disposição da tubulação de drenagem. (Disponível em: 

http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2015/03/como-e-feita-

drenagem-em-um-campo-de-futebol-ge-explica.html). 

 

 

3.2 Irrigação 

Assim como um bom gramado precisa de uma eficiente drenagem para 

retirada do excesso d’água, necessita também da irrigação para suprir sua perda no 

perfil do solo. 

A irrigação deverá ser realizada de forma racional, sem haver excessos ou 

déficits, pois são fatores considerados prejudiciais ao desenvolvimento das gramas. 

Gramados com estresse hídrico podem reduzir a absorção de nutrientes como o 

Nitrogênio (Norton, 1982), e o excesso de irrigação poderá acarretar em uma perda 

dos mesmos por lixiviação, diminuindo a qualidade dos gramados. De acordo com 

Carribeiro (2014), a diminuição na qualidade dos gramados apresenta 

características como: alteração na textura das lâminas foliares adquirindo coloração 

verdes azulados até o secamento das mesmas, em que se tornam marrons. Pode 

ocorrer uma redução na densidade de brotações e o limbo se dobra e enrola, 

tornando a grama fosca. 

Gramados com excesso de irrigação poderão ter um sistema radicular raso 

(Romero e Dukes, 2009), dificultando assim a captação de água e nutrientes em 

profundidades superiores, o que pode estar diretamente relacionado ao rápido 

crescimento da grama, levando inclusive a um aumento no número de cortes. 

A quantidade e a frequência de água a ser aplicada nos gramados 

dependerão de diversos fatores relacionados principalmente ao solo, clima e a 

espécie de grama utilizada. Segundo Paula (1999), 1.800 mm de água bem 

distribuídos ao longo do ano são necessários para desenvolvimento e manutenção 

de um bom gramado, sendo que gramas com baixa resistência à seca podem 

necessitar de 3 a 4 irrigações semanais durante meses quentes, e gramas com alta 

resistência podem necessitar de apenas uma irrigação semanal. A lâmina d’água a 

ser fornecida dependerá da espécie da grama, do clima regional, época do ano, 

frequência de uso dos gramados, entre outros fatores. 

Fatores que trazem diversas dúvidas e influenciam diretamente na eficiência 

da irrigação dos gramados são principalmente quando e quanto irrigar (Carribeiro, 

http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2015/03/como-e-feita-drenagem-em-um-campo-de-futebol-ge-explica.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2015/03/como-e-feita-drenagem-em-um-campo-de-futebol-ge-explica.html
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2010). Isto não se aplica apenas na produção de gramas, mas na irrigação em geral. 

Muitas vezes o irrigante sem qualquer embasamento cientifico e/ou técnico, faz sua 

análise visual e aplica a água no solo, muitas vezes ocorrendo déficit ou excesso. A 

irrigação deve ser, portanto, realizada de forma ordenada, durante um período e 

quantidade de água pré-determinados, não havendo excessos nem desperdícios 

(Melo, 2010). 

No mercado temos a disposição diversos sistemas de irrigação. O modelo a 

ser escolhido dependerá principalmente da mão de obra disponível e do nível de 

investimento. Um dos mais utilizados é o de aspersão, através de canhões 

hidráulicos, aspersores convencionais ou escamoteáveis. Hoje em dia existem 

sistemas de última geração, computadorizados, com válvulas solenoides, 

aspersores escamoteáveis, sensores de chuva e controles diversos. Sistemas esses 

cada vez mais exatos, permitindo determinar a melhor forma e quantidade de água 

correta a ser aplicada, otimizando assim o uso da mesma. 

 

3.3 Adubação 

Para um gramado de qualidade é de suma importância que este absorva 

todos os nutrientes necessários para seu desenvolvimento. No solo, esses 

nutrientes não estão disponíveis na quantidade suficiente para suprir a demanda da 

planta, sendo necessária a adubação. As espécies de gramas têm suas exigências 

nutricionais para o seu desempenho, necessitando de macro (N, P, K, Ca, Mg e S) e 

micro nutrientes (Cl, Cu, Ni, Mn, B, Fe, Mo e Zn). As adubações ocorrendo em 

pequenas doses e de forma mais frequente, diminui as possibilidades de fitotoxidez 

e lixiviação.  

Os gramados que recebem mais manutenção de poda são os que precisam 

de mais adubação ao longo de seu uso. Quando é feita a poda há uma retirada de 

nutrientes do sistema do gramado. Mesmo se os restos culturais não forem 

retirados, levam um tempo para se decomporem e liberar os nutrientes para a planta 

reutilizar. Portanto nesses locais onde as aparas são frequentes, como nos ‘’greens’’ 

em campos de golfe, a demanda por nutriente vai ser sempre maior (Tabela 1).  
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Tabela 1. Classificação de gramados quanto à exigência nutricional (Alabama State 

University, 2002) 

 

Em áreas de produção de tapetes de gramados, a extração de nutrientes é 

muito maior porque, além da perda pelas podas durante o ciclo de produção, o 

tapete é retirado levando todos os nutrientes absoridos no solo. 

Gramados manejados com mais intensidade podem desenvolver uma 

camada de matéria vegetal sobre a superfície do solo, chamada de colchão ou 

“thatch” (Figura 12). A formação desta camada pode estar ligada diretamente com o 

excesso de nitrogênio, podendo dificultar a aeração do solo, a penetração da água e 

a ocorrência de algumas doenças (Christians, 1998). 

 

 

Figura 12. Esquema mostrando a formação do “thatch” abaixo da camada verde do 

gramado. Na camada intermediária geralmente é encontrada matéria 

orgânica decomposta (Godoy e Villas Bôas, 2003). 

 

Gramados com alta 

exigência nutricional 

Gramados com média 

exigência nutricional 

Gramados com baixa 

exigência nutricional 

‘’Greens’’ e ‘’tees’’ de 

campos de golfe; 

Produção de tapetes de 

grama 

Campos esportivos 

(futebol); 

‘’Fairways’’ em campos 

de golfe 

Gramados em residências 

ou vias públicas;  

‘’Roughs’’ em campos de 

golfe 
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A primeira adubação deve ser realizada antes da implantação do gramado. 

Geralmente são usados fertilizantes com maiores concentrações de fósforo e 

matéria orgânica para o fornecimento dos micronutrientes. As quantidades 

necessárias variam de acordo com os resultados de análises de solo feitas 

previamente. 

Vale ressaltar que a nutrição é um dos fatores mais importantes para a boa 

produtividade da cultura, nas quais muitas vezes, como nos gramados, as 

características produtivas (ou qualitativas) são a coloração, a capacidade de 

regeneração, densidade e resistências.   

O nitrogênio (N) é o nutriente que mais influencia nas respostas de 

coloração, crescimento, resistências, potencial de recuperação e reservas de 

carboidratos, e é exigido em maior quantidade quando comparado aos outros 

nutrientes (Carrow et al., 2001). Está relacionado aos mais importantes processos 

fisiológicos que ocorrem nas plantas, tais como fotossíntese, respiração, 

desenvolvimento e atividade das raízes, absorção iônica de outros nutrientes, 

diferenciação celular e genética. Um manejo adequado de N garante o crescimento 

contínuo da planta, pois este nutriente está diretamente ligado à produção de novas 

células e tecidos (Figura 13).  

 

Figura 13. Taxa de crescimento da grama bermuda em função das doses de 

nitrogênio, durante o verão, em Oklahoma, EUA (Johnson, 2003). 

 

No entanto, em campos de golfe não é interessante que a grama cresça 

rapidamente, o que gera maior custo na manutenção de corte. Além disso, formação 
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do ‘’thatch’’ dificulta a prática do esporte. Além do crescimento vegetativo, o N 

proporciona uma coloração verde intensa na planta. Isso indica maior quantidade de 

clorofila, responsável pela captação de luz solar necessária para o desenvolvimento 

da planta. 

Os sintomas de deficiência ou excesso de um elemento mineral têm 

semelhança em todas as espécies de plantas (Leal; Prado,2008). Segundo Pozza et 

al. (2001), os nutrientes tem suas funções específicas e influenciam no metabolismo 

da planta. Assim, um nutriente sendo oferecido em níveis anormais pode prejudicar 

a produção ocasionando um estresse na planta.  

A deficiência do N é um fator preocupante para o desempenho do gramado. 

Como o nutriente está relacionado com o crescimento da planta e produção de 

fotossíntese, a falta deste ocasiona uma baixa na produção de matéria verde, 

deixando o gramado amarelado, fraco e com aparência estética desagradável 

(Figura 14). Além disso, outro sintoma de deficiência é um excessivo florescimento 

da planta (Christians, 1998). Isso pode ser explicado pela resposta da planta quando 

sente-se ameaçada, ela libera o máximo de propágulos possíveis para garantir a 

sobrevivência da espécie. 

 

(1)    (2)  

Figura 14. (1) Grama esmeralda com deficiência de N, mostrando crescimento lento 

e folhas amareladas. (2) Grama esmeralda bem nutrida, com crescimento 

da parte aérea cobrindo bem o solo (Godoy e Villas Bôas, 2003). 

 

Assim como a deficiência, o excesso de N também interfere no desempenho 

da planta. Este excesso faz com que a planta vegete muito, armazenando menos 

quantidade de carboidrato, fazendo com que o crescimento da parte aérea seja bem 

maior que o sistema radicular.  
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Outro problema quanto ao excesso é a planta se tornar mais susceptível ao 

ataque de patógenos (Figura 15), devido ao crescimento das folhas que ficam com a 

cutícula mais fina, o que torna mais fácil a entrada do patógeno. 

(1) 

(2) 

(3) 

Figura 15. Áreas infestadas por Rhizoctonia solani : (1) Grama bermudas. (2) Grama 

esmeralda. (3) Fungo Rhizoctonia solani (Godoy e Villas Bôas, 2003). 

 

Segundo Salvador et al. (1999), o excesso de N favorece o desaparecimento 

de outros nutrientes disponíveis para a planta, pois o excesso de um nutriente pode 

induzir a deficiência de outro.  



 

31 
 

O fósforo (P) é absorvido pelas plantas na sua forma inorgânica (H2PO4
-) 

(Gatiboni, 2003; Schumacher, 2003). É um nutriente importante para o bom 

desenvolvimento de raízes (Christians, 1998). Exerce papel fundamental como 

constituinte da ATP, que faz com que a planta efetue a fotossíntese, a respiração, 

absorva os nutrientes do solo de forma ativa e sintetize os compostos orgânicos 

(Naiff, 2007). 

A maior demanda por P é na implantação do gramado. Rodriguez et al. 

(2000) demonstraram em seus estudos que a aplicação do P juntamente com o N e 

o potássio (K) no plantio de grama Bermuda híbrida (TifEagle), plantado por 

estolões, teve o estabelecimento mais rápido do que quando aplicado após o plantio 

(Figura 16). Outros estudos mostraram pouca resposta do P em gramados já 

formados. Esta situação pode ser explicada pela dinâmica do P no solo e o sistema 

radicular das gramas. O P é um elemento pouco móvel no solo e frequentemente é 

perdido por precipitação com íons Fe+3, Al+3 e Mn+2, formando fosfatos insolúveis. 

Além disso, o processo de fixação pode torna-lo indisponível para planta. Para que 

seja absorvido efetivamente, o adubo fosfatado deve ser colocado próximo das 

raízes e em dose mais alta, para compensar o P que fixará no solo. Como um 

gramado é considerado uma cultura perene, será difícil adicionar P em maiores 

profundidades depois de já estabelecido.  

 

(1)      (2) 
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Figura 16. Grama TifEagle seis meses após plantio. (1) Adubado no plantio com 

NPK, relação 1:0:2. (2) Adubado no plantio com NPK relação 1:1:1. 

(Rodriguez et al,. 2000) 

 

A falta de P no período mais tardio do ciclo tem menor impacto na produção 

da cultura do que no início. O déficit de P no início do ciclo vegetativo pode causar 

restrições no desenvolvimento, das quais a planta não consegue recuperar 

posteriormente, mesmo aumentando o suprimento de P a níveis adequados. 

Outro sintoma de deficiência de P nos gramados é a coloração mais escura 

e arroxeada das folhas (Figura 17). Este fato se dá pelo acúmulo de açúcar nos 

tecidos que sintetizam os pigmentos mais escuros. Isso acontece quando a taxa de 

respiração é maior que a fotossíntese da planta (Turner, 1993). Esse sintoma pode 

ser facilmente confundido quando gramas de verão passam por baixas temperaturas 

e luminosidade. 

 

 

Figura 17. Gramado apresentando coloração púrpura devido à deficiência de P, nos 

EUA (Turner, 1993) 

 

O K é um dos macronutrientes mais absorvidos pela planta. Ao contrário do 

N e P, não é um nutriente diretamente ligado no aumento de crescimento e 

coloração da planta, e sim aos mecanismos de resistência da mesma. Por isso, às 

vezes o efeito da aplicação de K não é visivelmente notado em gramados. 
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Atualmente, com o efeito do K mostrando aumento na resistência ao pisoteio, ataque 

de patógenos, seca e baixas temperaturas, os fertilizantes estão sendo 

comercializados com altas doses de K (Christians, 1998). No entanto, o excesso de 

K pode queimar as folhas, por causa da quantidade de sais solúveis no solo ou 

prejudicar a absorção de outros nutrientes. 

O K tem a função de abertura e fechamento dos estômatos, por onde entra o 

CO2, a água e a radiação solar, e por onde a planta perde água em forma de vapor. 

Se o K estiver disponibilizado de forma adequada, a planta conseguirá absorver 

maior quantidade de CO2 e água, sem perder grandes quantidades de vapor d’água.  

O K também possui papel importante nas reações enzimáticas, no 

metabolismo dos carboidratos e proteínas, turgor das células, na translocação do 

açúcar e do amido, na fotossíntese e na divisão celular. Entretanto, esse nutriente 

age livre na planta e não forma compostos como acontece com o N e P. 

A deficiência do K não é fato facilmente visível nos gramados, assim como 

as respostas do nutriente. A deficiência prejudica a produção, mas não mostra 

sintomas visuais na planta (Christians, 1998). Porém, Turner (1993) cita que é 

comum gramados de inverno apresentarem cor amarelada logo no início da 

primavera, nos EUA (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Deficiência de K caracterizado por clorose (amarelecimento) nos EUA 

(Turner 1993). 
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O ideal é fazer o planejamento da adubação para que os níveis de nutrientes 

sejam balanceados, não havendo danos ao gramado e prejuízo econômicos. 

 

3.4 Plantio  

Para esta etapa da implantação dos gramados esportivos, deve-se levar em 

consideração dois fatores de extrema relevância: a variedade da grama a ser 

utilizada e a forma de plantio. No que se diz respeito a forma de plantio, deve-se 

ficar atentos em relação ao custo e o tempo para que o gramado esteja em 

condições de jogo.  

As principais formas de plantio disponíveis no mercado são em tapetes, plugs 

e sementes. 

 

3.4.1 Plantio de tapetes ou rolos 

O método consiste na retirada de tapetes (placas) ou rolos de gramas da 

área produtora, para o transplantio no local onde se instalará o gramado esportivo. É 

o método mais rápido e prático (Figura 19). As placas são amplamente disponíveis 

no mercado e este sistema comporta todos os mais comuns tipos de gramas. No 

Brasil, geralmente os tapetes, são comercializadas com tamanho variando entre 0,4 

m de largura e 0,625 a 1,25 m de comprimento (Godoy et al., 2012), também sendo 

comercializadas em forma de rolos de 0,75x40 m, que proporciona maior rendimento 

no momento do transplantio (Godoy; Almeida, 2015). 

 

 

Figura 19. Tapetes de grama (Disponível em http://www.unainet.com/temos-tapetes-

de-grama-esmeralda-de-1a-qualidade/). 
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 Como vantagens apresenta ainda um baixo manejo de implantação, pois 

como as placas fecham bem o solo, dificultam o aparecimento de plantas daninhas. 

Além disso, podemos obter um gramado de excelente aparência já no primeiro dia. 

Apesar de todas essas vantagens é considerado um dos métodos mais onerosos. 

Podemos destacar que as placas, dependendo da distância entre o produtor e local 

de transplantio, poderão correr riscos durante o transporte, fermentando ou 

amarelando pela falta de luz. Outro problema muito frequente é a morte da grama 

por desidratação quando o transplantio é realizado sob altas temperaturas, com 

irrigação deficiente ou falhas na colocação.  

Deve-se ficar atento quanto à procedência dos tapetes e/ou rolos adquiridos, 

uma vez que os mesmos sempre vêm acompanhados de uma porção de solo da 

área produtora, podendo trazer patógenos, doenças e plantas daninhas, 

contaminando a área a ser transplantada. Além disso, bolsões de ar entre os tapetes 

e o solo podem comprometer o estabelecimento, problema este que poderá ser 

resolvido com uma adequada compactação, feita, por exemplo, através de rolos 

compactadores. 

 

3.4.2 Plantio por plugs ou mudas 

Os plugs são pequenas mudas de grama enraizada, produzidas em 

bandejas descartáveis, com substrato especial (Figura 20). Possui um custo de 

implantação inferior ao plantio por tapetes ou rolos.  

 

Figura 20. Plugs para plantio de grama (Foto: Evelyn Müller) 
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O maior fator limitante para esse sistema é a disponibilidade de água para 

irrigação. Como a muda é pequena e o solo fica muito exposto, a evaporação é 

elevada, fazendo com que a demanda de água seja muito grande. Lembrando que a 

presença de plantas daninhas poderá dificultar o estabelecimento dos plugs, pois 

estarão disputando pelos mesmos recursos (água, luz, nutrientes), podendo as 

invasoras se sobressaírem. 

O plantio por plugs pode ser realizado com a abertura de pequenas covas ou 

sulcos para a colocação das mudas. O solo deve estar próximo a muda, propiciando 

contato do solo com as raízes e evitando espaços com ar. O rolo compactador 

poderá auxiliar, acelerando o “pegamento” das mudas e promovendo um melhor 

nivelamento final ao gramado. O espaçamento entre mudas geralmente é de 20-30 

cm, sendo que o fechamento completo do gramado poderá ocorrer entre 3-5 meses, 

com cuidado intensivo.  O uso de herbicidas para controle de plantas daninhas é 

recomendado, pois no período de fechamento do solo, plantas daninhas poderão 

surgir. 

No mercado existe também outro tipo de muda, denominada por “sprigs”, que 

são rizomas e estolões espalhados pelo solo, sem substrato, com um aspecto de 

emaranhado de grama (Figura 21). É indicado para algumas cultivares de bermudas. 

O plantio e a condução se assemelham ao por plugs, se diferindo na questão que as 

plantas ainda não estão enraizadas. O tempo de formação poderá ser superior, 

apresentando um resultado final tão bom se comparado a outras formas de plantio. 

Contudo, apresenta um custo de implantação mais baixo se comparado aos 

descritos anteriormente. 

 

Figura 21. “Sprigs” de grama (Disponível em http://itograss.com.br/?page_id=12432). 
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3.4.3 Plantio por Sementes 

Trata-se de uma prática ainda recente no Brasil, com um número reduzido 

de espécies e variedades disponíveis no mercado, sendo que as disponíveis são 

mais apropriadas para gramados esportivos. Outra desvantagem é que muitas vezes 

o gramado pode ficar desuniforme, devido a diversos fatores como profundidade de 

semeadura, perdas por ventos e animais, dentre outros. 

O método possui como grande vantagem o baixo custo. A quantidade de 

sementes irá variar de acordo com a variedade e o poder germinativo. A distribuição 

deve ser uniforme e o preparo do solo deve ser muito bem feito, com atenção 

especial para a eliminação de torrões.  

A técnica depende de cuidados especiais e conhecimento técnico para a 

obtenção de um bom gramado esportivo. Como se tratam de sementes muito 

pequenas deve-se ficar atento quanto à profundidade do plantio, pois se ficarem 

muito fundas há o risco de não germinarem ou emergirem, e ficando muito na 

superfície poderão ser levados por animais, insetos, água ou vento (Figura 22). 

 

Figura 22. Sementes de grama (Disponível em 

http://www.gramaspitangueiras.com.br/noticia/como-plantar-semente-de-

grama.html). 

 

Após a realização de cada uma das etapas citadas anteriormente, as 

chances de se obter um gramado de qualidade são muito boas. Vale ressaltar que o 

acompanhamento técnico desde a elaboração do projeto até a manutenção são 

primordiais para o gramado esportivo. 
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O processo de manutenção é de extrema importância, pois se o mesmo for 

bem executado, poderá até corrigir possíveis erros e problemas cometidos na fase 

de implantação. Caso contrário, comprometerá todo o trabalho realizado. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da prática de cultivo de gramas ser relativamente recente, com o 

passar dos anos o setor vem se expandindo, e hoje em dia temos mais informações 

e conhecimentos para a implantação de excelentes gramados esportivos. 

Entretanto, muitas informações ainda não são cientificamente comprovadas, 

havendo necessidade de mais estudos provando a eficácia de vários fatores. 

A morfologia das plantas influencia a escolha da espécie, sendo que em 

gramados esportivos, as mais recomendadas são as de hábito de crescimento 

rizomatoso. Quanto às espécies mais utilizadas, as Bermuda são consideradas as 

melhores para os gramados esportivos e também se adaptam muito bem às 

condições de nosso país. Em contrapartida, por seu crescimento veloz, em locais 

onde vai haver baixa frequência de jogos, pode ser considerado um problema, pois a 

realização de podas é mais frequente, podendo então ser substituída por espécies 

como esmeraldas e batatais. 

A drenagem da água é essencial para que não haja comprometimento do 

sistema radicular, má absorção de nutrientes, facilitação ao desenvolvimento de 

plantas daninhas, formação de poças d’água, dentre outros, que poderão inclusive 

inviabilizar a prática esportiva no gramado. Sob a grama é necessária a utilização do 

Topsoil, que nada mais é que uma mistura de areia e matéria orgânica, muito 

importante para o desenvolvimento do sistema radicular. Além disso, irá permitir uma 

boa drenagem, pouca compactação e boa retenção de água e nutrientes para a 

planta.  

A irrigação também é muito importante para todo o processo. O fornecimento 

de água de qualidade deverá ser disponibilizado para as plantas nos períodos e em 

quantidades corretas. A adubação bem equilibrada contribui para o bom 

estabelecimento e manutenção do gramado. 

Pode-se considerar todas as fases para a implantação de suma importância 

para o sucesso do gramado. Tomando as escolhas corretas e não comprometendo 

nenhum dos componentes necessários, a implantação de um gramado esportivo de 
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qualidade será realizada com grande sucesso, necessitando apenas de pequenos 

ajustes que por ventura possam aparecer. 
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