
1. PLANTIO DE GRAMA - HIDROSSEMEADURA 

 OBJETIVO 
Processo de revestimento vegetal que consiste na aplicação hidromecânica de 
uma massa pastosa composta por sementes, fertilizantes, camada protetora, 
polímeros absorventes, adesivos e matéria orgânica viva, cujo traço 
característico é determinado pelas necessidades de correção do solo e de 
nutrição da vegetação a ser introduzida. 

A mistura é lançada por jato de alta pressão, que adere à superfície do terreno, 
formando uma película que atua como um escudo contra agentes causadores 
da erosão e fixando os insumos lançados, impedindo seu carreamento por, 
pelo menos, 90 (noventa) dias.  

A vegetação resultante deve se caracterizar por um consórcio de plantas 
(gramíneas e leguminosas) de porte baixo, dotado de alta rusticidade, com 
diversificado tempo de germinação e características vegetativas que permitam, 
inicialmente, a cobertura do solo e, na sequência, favoreçam a sua 
estabilização por um sistema radicular consistente.  

 EXECUÇÃO 
A aplicação da hidrossemeadura obedecerá às seguintes etapas: 

Análise química e física do solo em vários pontos; 

Nivelamento ou regularização das áreas que necessitarem; 

Corte da grama existente; 

Aração superficial com disco na posição reta; 

Correção da acidez e adubação orgânica por aspersão hidráulica; 

Incorporação dos polímeros hidroabsorventes dimensionados para armazenar 
5 (cinco) litros de água por m². 

Aplicação da massa consistente obtida da mistura do mulch à base de acetato 
de celulose de decomposição lenta, com fertilizantes químicos, orgânicos e 
sementes, cobrindo totalmente o terreno, sendo que o mulch deve permanecer, 
pelo menos, 90 (noventa) dias no solo protegendo as áreas sem vegetação; 

Fertilizações de cobertura e replantes até a total formação da camada vegetal 
que caracteriza a garantia dos serviços; 

O preparo do solo (inclusive correção, fertilização e adubação) reúne todas as 
atividades que antecedem a aplicação da hidrossemeadura. Esses serviços 
deverão estar incluídos nos valores unitários do serviço e obedecerão aos 
seguintes passos:  

CORTE DE GRAMA 



A grama existente será podada e as aparas recolhidas. Em seguida, será 
passada uma grade de disco com os discos na posição reta para descompactar 
e soltar o solo na profundidade máxima de até 10 (dez) cm. 

PICOTEAMENTO 

Consiste em aumentar a rugosidade do terreno nos cortes, aterros e canteiros. 
Nos locais em que não for possível a entrada de equipamentos, os serviços de 
descompactação do solo serão executados através de picoteamento, fazendo 
pequenos orifícios com o canto da enxada ou outra ferramenta que propiciem 
um resultado semelhante.  

Este procedimento também tem como função remover a camada oxidada de 
solo e fazer a retenção das sementes e demais componentes que venham a se 
movimentar em decorrência da inclinação do terreno. Estes orifícios devem ter 
a dimensão de 10 (dez) cm de diâmetro por 10 (dez) cm de profundidade, 
espaçados 15 (quinze) cm um do outro, dispostos alternadamente e nunca em 
curva de nível. 

FERTILIZAÇÃO E CORREÇÃO DO SOLO 

A partir dos resultados da inspeção prévia e das análises do solo, devem ser 
orientados os serviços relativos à correção de deficiências nas condições 
edáficas. 

A aplicação da hidrossemeadura deve ser feita por caminhões tanques 
especiais para este tipo de trabalho, sendo que a capacidade do tanque deverá 
ser, em média, de 15.000 (quinze mil) litros, equipado com bomba e 
mangueiras apropriadas para o lançamento da camada protetiva densa pelo 
processo de hidrojateamento. 

A aplicação propriamente dita, lançamento da mistura, deve ser feita 
pulverizando-se uniformemente a mistura aquosa sobre a superfície preparada. 
Durante todo o processo de aplicação, o misturador deverá estar em constante 
movimento a fim de garantir a suspensão do material e a homogeneização da 
mistura do tanque. Durante o processo de hidrojateamento, os cuidados com a 
aplicação são os seguintes: 

Dirigir o jato para a superfície a ser revestida de modo a recobrir toda a área, 
procurando desenvolver a operação o mais uniforme possível; 

A aplicação deverá ser feita das partes mais altas para as apartes mais baixas, 
evitando-se o empoçamento ou escorregamento da mistura. 

O rendimento da mistura é muito relativo, depende da situação topográfica 
local, das facilidades de acesso e deslocamento, tanto dos veículos como dos 
operadores. Porém, como parâmetro, o rendimento médio em situações de fácil 
deslocamento é de 1.600 (hum mil e seiscentos) a 2.000 (dois mil) m² por carga 
de 15.000 (quinze mil) litros. Para eficiência do recobrimento vegetal são 
necessárias que, no mínimo, 1.500 (hum mil e quinhentas) sementes do 
consórcio germinem por metro quadrado. 

 MATERIAIS  



CAMADA PROTETORA COM ACETATO DE CELULOSE E FIBRAS 
DESIDRATADAS (FIBRAS VEGETAIS) 

É o material obtido pela trituração de várias fibras vegetais e acetato de 
celulose, que após a trituração assume forma assemelhada a do algodão e tem 
por objetivo fixar as sementes e demais materiais, dando proteção imediata ao 
solo no combate a erosão, devendo permanecer por um período de no mínimo 
90 (noventa) dias no terreno antes de sua completa decomposição. 

ACETATO DE CELULOSE 

Este produto é constituído por fibras e acetato de celulose, fabricado na 
indústria nacional, cuja decomposição é lenta (inicia-se após noventa dias) e 
biodegradável. O acetato de celulose não apresenta substância química nociva 
ao meio ambiente.  

Nas laterais das pistas de pouso e decolagem e taxis, não deverá ser utilizado 
papel, jornal e bagaço de cana de açúcar. A quantidade mínima para se obter o 
resultado esperado é de 2.800 (dois mil e oitocentos) kg por hectare. 

FIBRAS DESIDRATADAS (FIBRAS VEGETAIS) 

É um material obtido da trituração de fibras vegetais diversas que tem como 
função principal proporcionar maior aderência e permeabilidade ao produto 
final. A quantidade mínima para se obter o resultado esperado é de 3.000 (três 
mil) kg por hectare. 

ADESIVO FIXADOR 

Tem a finalidade principal de ajudar na fixação dos materiais aplicados na 
fibromanta projetada dupla camada com polímeros hidroabsorventes.  

FERTILIZANTE E MATÉRIA ORGÂNICA - APLICAÇÃO 

Aplicar adubo químico NPK 04–30–10 na proporção de 500 (quinhentos) kg por 
hectare e vegetal decomposto 2-2-2, com 25% (vinte e cinco por cento) de 
matéria orgânica, 2% (dois por cento) de N, 2%  (dois por cento) de P e 2% 
(dois por cento) de K, à razão de 2.400 (dois mil e quatrocentos) kg por hectare 
e polímeros hidroabsorventes à razão de 25 (vinte e cinco) gramas por m². 

Utilizam-se variedades de gramíneas e leguminosas, adaptadas à região, 
dimensionadas para atingirem a quantidade de 1.500 (mil e quinhentas) 
sementes germinadas por m².  

 EQUIPAMENTOS  

Os equipamentos mínimos para a execução da hidrossemeadura são os 
seguintes:  

 um caminhão tanque; 

 misturador; 

 grade para escarificação do solo; 



 moto bomba; e 

 mangueiras. 

 ACEITAÇÃO  

A área hidrossemeada deve possuir uma densidade mínima de 1.500 (hum mil 
e quinhentas) sementes germinadas por metro quadrado.  

2. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 

 OBJETIVO 

Esta especificação fixa as condições para plantio de gramas em placa. Serão 
transplantadas diretamente do campo ou de um viveiro, a serem plantadas de 
forma contínua nas áreas próximos as pistas de rolamento ou acostamentos, 
bem como em áreas com maiores declividades. 

 MATERIAIS  

Deverão ser utilizadas leivas de gramíneas em placas de porte baixo, de 
sistema radicular profundo e abundante. 
 

 EXECUÇÃO  

 
A execução dos serviços de plantio de grama em placa deverá obedecer às 
seguintes etapas: 
 
a) preparo do solo 

 revolvimento e/ou escarificação do solo; 

 nivelamento do terreno no greide ou seção transversal; 

 drenagem da área; 

 camada de terra vegetal; 

 tratamento do solo contra pragas e doenças; 

 incorporação de adubação química e orgânica; e 

 adição de calcário (de preferência dolomítico). 
 

b) poda, extração, carga, descarga e transporte das leivas e plantio 
 
 
 


