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A utilização de polímeros hidroretentores, misturados ao substrato, tem a função de 

retenção de água e a sua liberação de maneira gradativa para a planta, podendo aumentar a 

eficácia da irrigação, reduzindo o consumo de água e o uso de fertilizantes. O objetivo geral 

desta pesquisa foi avaliar a viabilidade do uso do hidrogel adicionado ao substrato na 

semeadura das mudas, verificando-se as propriedades químicas e físicas no substrato e o 

efeito no crescimento das mudas. O trabalho foi dividido em seis capítulos, no Cap. I foram 

testados diferentes substratos e dosagens do polímero vegetal. A análise química e física dos 

substratos e o crescimento das mudas demonstram a melhoria das propriedades dos 

substratos, principalmente as relacionadas à retenção de água, tendo reflexo no crescimento 

das mudas no viveiro. O uso de 4 g L
-1

 do hidrogel apresentou o melhor desenvolvimento das 

mudas de Eucalyptus dunnii. No Cap. II foi avaliada a relação do hidrogel com doses de 

adubação de liberação controlada. O uso do hidrogel apresentou melhoria das características 

químicas e físicas dos substratos, principalmente aos atributos que envolvem armazenamento 

e disponibilização de água à planta. O uso do polímero hidroretentor na produção de mudas 

de Eucalyptus dunnii pode reduzir o uso de adubação em 25 - 50%, em média, não havendo 

prejuízo na qualidade das mudas. O Cap. III foi relativo à avaliação das dosagens do polímero 

a base de poliacrilamida no crescimento das mudas e nas características do substrato, além da 

análise nutricional das mudas após o cultivo no viveiro. A dose em torno de 4,5 g L
-1

 

ocasionou a melhor resposta quanto às características morfológicas. O uso de dosagens abaixo 

de 3 g L
-1

 ou acima de 4,5 g L
-1

 influenciaram negativamente na maioria das características 

observadas. Quanto ao teor nutricional houve maior concentração de macronutrientes na parte 

aérea na presença do hidrogel, já em relação aos micronutrientes, houve decréscimo no teor 

de todos os elementos com o aumento da dose do polímero. Verificar o efeito do hidrogel em 

diferentes lâminas de irrigação foi o objetivo no Cap. IV. Na ausência do hidrogel, o maior 

desenvolvimento das mudas foi obtido com as lâminas de irrigação entre 16 a 20 mm dia 
-1

. 

Na presença de 3 g L
-1

 de hidrogel o maior desenvolvimento das mudas foi obtido com a 

irrigação de 12 mm dia 
-1

. No Cap. V testou-se o efeito do hidrogel no plantio das mudas em 

vasos, relacionando com frequências de irrigação. O polímero hidroretentor possibilitou o 

retardamento de todos os sintomas de déficit hídrico avaliados apresentando maior influência 

quando a irrigação é efetuada em menor frequência. A avaliação econômica do uso do 

hidrogel foi abordado no Cap. VI. O uso de menores doses, aliado a economia obtida com a 

redução da adubação e principalmente com o consumo de água, o uso do hidrogel pode 

representar redução dos custos de produção. Em geral, os resultados obtidos com relação ao 

uso de polímeros hidrorretentores ratificam a informação que a adição de hidrogéis no 

substrato otimiza a disponibilidade de água, acelerando o desenvolvimento das plantas, em 

consequência de uma melhor performance na absorção de água e nutrientes. 

 

Palavras-chave: Viveiro florestal. Qualidade de mudas. Hidrogel. Retenção de água. 
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The use of polymers hidroretentores mixed to the substrate, has the function of water 

retention and release in a gradual way to the plant, and may increase the efficiency of 

irrigation, reducing the consumption of water and fertilizers. The objective of this research 

was to evaluate the feasibility of using the hydrogel substrate added to the sowing of 

seedlings, verifying the chemical and physical properties on the substrate and the reflection on 

the growth of seedlings. The work was divided into six chapters, in Chapter I tested different 

dosages of polymer substrates and vegetable. The chemical and physical analysis of substrates 

and growth of seedlings demonstrate the improvement of the properties of the substrates, 

especially those related to water retention, and reflection on the growth of seedlings in the 

nursery. The use of 4 g L
-1

 of the hydrogel showed overall the best seedling development. In 

Chapter II we evaluated the relationship of the hydrogel with doses of controlled-release 

fertilizer. The use of the hydrogel showed improved physical and chemical characteristics of 

substrates, especially attributes involving storage and delivery of water to plant. The use of 

polymer hidroretentor in seedlings of Eucalyptus dunnii can reduce the use of fertilizer in 25 - 

50% on average, with no loss in quality seedlings. The Chapter III was on the evaluation of 

the strengths-based polymer polyacrylamide seedling growth and the characteristics of the 

substrate, in addition to nutritional analysis after cultivation of seedlings in the nursery. The 

dosage around 4.5 g L
-1

 brings the best answer regarding morphological. The use of doses 

below 3 g L
-1

 or above 4.5 g L
-1

 could negatively influence the majority of the observed 

features. All the nutrients had a higher nutritional content in shoots in the presence of the 

hydrogel, as compared to micronutrients, there was a decrease in the content of all elements 

with increasing polymer dosage. Check the effect of the hydrogel in different irrigation was 

the goal in Chapter IV. In the absence of the hydrogel, the further development of seedlings 

was obtained with irrigation between 16 to 20 mm day 
-1

. In the presence of 3 g L
-1

 hydrogel 

further development of seedlings was obtained with the irrigation of 12 mm day 
-1

. In Chapter 

V we tested the effect of hydrogel in planting seedlings in pots, relating to irrigation 

frequencies. The polymer hidroretentor possible delay of all symptoms of water deficit 

assessed with higher influence when irrigation is performed less frequently. The economic 

evaluation of the costs with the use of hydrogel was discussed in Chapter VI. The use of 

lower doses, together with savings from the reduction of fertilization and especially with the 

water, the use of the hydrogel may represent reduction of production costs. In general, the 

results obtained with regard to the use of polymers hidroretentor confirm the information 

which hydrogel addition of the substrate optimizes the availability of water by accelerating 

the development of plants therefore better performance in absorbing water and nutrients. 

 

Keywords: Forest nursery. Seedling quality. Hydrogel. Water retention. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

Os plantios comerciais com espécies do gênero Eucalyptus ocupam uma área de 

5.102.030 hectares, representando a maior parcela de espécies florestais plantadas no Brasil, 

com 74,8% da área total no país, sendo que 5,58% deste total localizam-se no estado do Rio 

Grande do Sul. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas, a 

produção de eucalipto é destinada, principalmente, para o abastecimento das indústrias de 

papel e celulose (ABRAF, 2012). 

O plantio de árvores com objetivo de produção de madeira aliado à preservação 

ambiental surge como alternativa para minimizar questões econômicas e ambientais em 

algumas regiões. Entre as culturas mais utilizadas no Brasil está o eucalipto, entretanto, há 

poucas espécies deste gênero tolerantes a geadas, limitando a expansão de seu cultivo na 

região sul do Brasil. Eucalyptus dunnii Maiden se apresenta como alternativa potencial para o 

empreendedor florestal nesse caso, em função de exibir tolerância a esse tipo de estresse 

abiótico e apresentar crescimento rápido e excelente forma, além de possuir boas qualidades 

tecnológicas da madeira, principalmente para a produção de papel e celulose, apresentando 

desempenho similar ao Eucalyptus viminalis, amplamente testado em locais de ocorrência de 

geada (LEITE et al., 1973).  

Outra característica que destaca a espécie é seu reduzido potencial invasivo, 

decorrente da escassa produção de sementes, o que dificulta sua propagação aleatória 

(BILLARD; LALLANA, 2005). Por outro lado, essa reduzida produção de sementes dificulta, 

em muito, a produção de mudas pela via sexual. 

O êxito na formação de florestas de alta produção depende, em grande parte, da 

qualidade das mudas plantadas, que além de terem que sobreviver às condições adversas 

encontradas no campo após o plantio, devem produzir árvores com crescimento volumétrico 

economicamente desejável (GOMES et al., 1991). 

Para que um programa de reflorestamento obtenha êxito, é notória a necessidade de 

produzir mudas de qualidade superior, uma vez que a maior resistência às condições adversas 

do meio e o maior tempo gasto para sua completa formação, são fatores decisivos no seu 

sucesso (CRUZ et al., 2004). Além disso, a sobrevivência, o estabelecimento, a frequência 

dos tratos culturais e o crescimento inicial das florestas, são avaliações necessárias e 

imprescindíveis para o êxito de qualquer empreendimento florestal e isso está diretamente 



28 

relacionado com o padrão de qualidade de mudas que são levadas para o plantio definitivo 

(GOMES; PAIVA, 2004).  

Atualmente, as tecnologias evoluíram muito e o Brasil se tornou referência mundial 

em eucalipto. De produção de mudas em sementeiras e canteiros cultivados em solo às 

modernas estruturas suspensas, das embalagens de saco plástico e torrão paulista (usando solo 

como substrato) aos tubetes e ellepots (usando como substrato produtos elaborados), há 

contínua busca por novas técnicas e tecnologias, dada a importância econômica da cultura.  

Dentre as novas tecnologias geradas e investigadas, podem-se citar, por exemplo, os 

estudos envolvendo o plantio com polímeros sintéticos, com o objetivo de reduzir as 

irrigações (SAAD et al., 2009). 

A irrigação é um fator de grande importância no processo de produção das mudas. 

Uma irrigação mal conduzida pode afetar o processo produtivo, levando o excesso de água a 

aumentar significativamente os problemas com doenças, e a falta de água pode levar as mudas 

à morte. Desta forma, deve haver um manejo de irrigação adequado para se produzir mudas 

de qualidade sem desperdício de água. 

A partir disso, a utilização de hidrogéis ou polímeros hidroretentores surge como uma 

alternativa para se obter uma maior eficiência no uso da água, na produção de mudas em 

viveiros. Os hidroretentores são substâncias orgânicas ou sintéticas capazes de absorver e 

armazenar significativa quantidade de água em relação ao seu peso. Podem ser naturais 

(derivados do amido) ou sintéticos (derivados do petróleo). Quando secos, apresentam-se na 

forma de pequenos grânulos (VERVLOET FILHO, 2011). 

Como a maioria das tecnologias, o uso de hidroretentores, quando mal executado, 

pode prejudicar o desenvolvimento das plantas. Por isso, o seu uso em viveiro está 

principalmente relacionado a pesquisas, pois é necessário que se determine: a dose a ser 

utilizada, as relações do hidrogel com a perda de nutrientes e a perda de água, as quais 

influenciam na qualidade das mudas. 

O uso de hidroretentor poderia contribuir para a maior retenção da água e diminuição 

da irrigação, o que poderia favorecer a produção de mudas tanto em quantidade quanto em 

qualidade, visto que as condições hídricas e nutricionais seriam mais constantes ao longo do 

processo de produção. 

Neste contexto, visando identificar a influência do uso do hidrogel na produção e 

desenvolvimento inicial de mudas de Eucalyptus dunnii, o trabalho está dividido em seis 

capítulos, os quais estão organizados de acordo com objetivos específicos, em que:  
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 no capítulo I, objetivou-se testar doses do polímero hidroretentor a base de amido 

de milho, combinado com diferentes substratos visando à maximização da produção e 

qualidade de mudas de Eucalyptus dunnii Maiden aliado a análise física e química das 

misturas. 

 no capítulo II, avaliar as propriedades físicas e químicas do substrato na presença 

ou ausência de polímero hidroretentor e a relação do hidrogel com doses de adubação no 

desenvolvimento de mudas de Eucalyptus dunnii Maiden. 

 no capítulo III, avaliar diferentes dosagens do hidroretentor nas características 

físicas e químicas do substrato e a influência do polímero adicionado ao substrato de plantio 

no crescimento, produção e qualidade de mudas de Eucalyptus dunnii.  

 no capítulo IV, buscou-se avaliar o efeito do hidroretentor, adicionado ao substrato 

de plantio, em diferentes lâminas de irrigação por aspersão, sobre o crescimento, produção e 

qualidade de mudas Eucalyptus dunnii. 

 no capítulo V, objetivou-se avaliar o efeito do uso do hidrogel no plantio de mudas 

de Eucalyptus dunnii em vasos, relacionando com frequências de irrigações.  

 no capítulo VI, efetuou-se os cálculos dos custos de produção das mudas de 

Eucalyptus dunnii em função do uso do hidrogel, sendo utilizados cenários conforme a 

utilização dos materiais.  

 

 

 





 

2 REVISÃO GERAL 

 

 

2.1 Eucalyptus dunnii Maiden (Myrtaceae) 

 

 

Eucalyptus dunnii apresenta distribuição natural limitada à região de Coffs Harbour, 

nordeste de New South Wales e sul de Queensland, na Austrália. A amplitude longitudinal da 

sua distribuição está aproximadamente entre 25º e 30º15‟ S. Devido à restrita área de 

ocorrência natural é classificada como uma espécie rara, porém cada vez mais importante em 

plantios comerciais (THINLEY et al., 2005). 

Na área de ocorrência natural, a precipitação média anual varia de 845 mm a 1.950 

mm, com regime de chuvas no verão e um período de dois meses de estação seca. A 

temperatura média anual oscila de 14 °C a 18 °C, a temperatura máxima do mês mais quente 

de 24 °C a 29 °C, e a temperatura mínima do mês mais frio de -1 °C a 7 °C. A temperatura 

mínima absoluta nessa região varia de -5 °C a 10 °C (JOVANOVIC et al., 2000). 

Eucalyptus dunnii apresenta bom comportamento em áreas mais frias (JOVANOVIC; 

BOOTH, 2002), sendo indicado o seu plantio em regiões com temperaturas mínimas 

absolutas de até -5 °C, sob condições de aclimatação prévia por gradual redução de 

temperatura na estação fria, suportando até 22 geadas anuais (PALUDZYSZYN FILHO et al., 

2006). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO 

(1979), Eucalyptus dunnii é recomendada para o plantio comercial no planalto brasileiro, 

desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. Essa região apresenta clima caracterizado como 

submontano úmido, altitudes entre 500 e 1.300 m, temperaturas médias anuais entre 12 e 18 

°C, precipitação média anual entre 1.250 e 2.500 mm, uniformemente distribuídas, sem 

períodos secos, com geadas frequentes e temperatura mínima absoluta de até -9 °C. 

Fishwick (1976) enquadrou Eucalyptus dunnii dentre as cinco espécies de eucalipto 

que apresentaram melhor combinação de resistência a geadas e qualidade de matéria prima. A 

espécie tem se destacado pelo rápido crescimento, uniformidade dos talhões, forma das 

árvores e resistência a geadas não muito severas, quando plantadas no sul do Brasil (HIGA, 

1998). Segundo Paludzyszyn Filho e Santos (2005), Eucalyptus dunnii ocupa o primeiro lugar 
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em crescimento volumétrico, entre os eucaliptos plantados em área de clima temperado, 

atingindo produtividades da ordem de 50 m
3
 ha

-1
 ano

-1
.  

Conforme Embrapa (1988), Eucalyptus dunnii comportou-se como suscetível a geadas 

tardias nas proximidades de Lages, SC, onde plantios com um ano de idade sofreram danos 

graves causados por geadas. Segundo o mesmo trabalho,  a espécie é indicada para plantios 

comerciais no estado de Santa Catarina, em locais abaixo de 1.000 m de altitude, desde que se 

tomem cuidados especiais em relação às geadas. Sem dúvida sua maior importância é para 

altitudes acima de 700 m, onde o inverno é fator limitante a outras espécies do mesmo gênero. 

Alguns testes nos Estados Unidos demonstraram que Eucalyptus dunnii é, dentro do 

gênero Eucalyptus, uma das espécies mais resistentes ao frio (FAO, 1979). Nas regiões baixas 

e frias do centro-sul da China, Arnold et al. (2004) testaram diversas espécies de eucaliptos, 

incluindo Eucalyptus dunnii. Este, por sua vez, apresentou boa adaptação, crescimento, forma 

e resistência ao frio, entrando na lista das espécies de maior potencial. 

A madeira de Eucalyptus dunnii é indicada para lenha, carvão, celulose, moirões, 

postes e madeira serrada. A sua densidade básica, aos oito anos de idade, foi estimada em 

0,48 g cm
-3

. Possui excelentes características para a produção de celulose devido à 

composição da madeira, apresentando, na análise da composição química 7,96% de extrativos 

totais, 7,07% de holocelulose e 21,34% de lignina, proporcionando, assim, melhor 

deslignificação de sua madeira, o que torna o processo de fabricação de celulose mais 

eficiente e econômico (HIGA, 1998). Eucalyptus dunnii apresenta valores maiores de 

densidade básica e rendimento depurado e menor porcentagem de lignina que Eucalyptus 

grandis e Eucalyptus saligna, o que comprova a utilidade da madeira para celulose e demais 

usos (GONZAGA, 1983).  

Quase que a totalidade das mudas em escala comercial é formada a partir de sementes, 

devido às dificuldades da espécie em se trabalhar com propagação vegetativa. Segundo 

Paludzyszyn Filho et al. (2006), algumas espécies de Eucalyptus, como no caso o Eucalyptus 

dunnii, apresentam dificuldades para a propagação vegetativa devido ao baixo índice de 

enraizamento. Além disso, a maioria das espécies resistentes ao frio apresentam recalcitrância 

ao enraizamento (ASSIS; MAFIA, 2007), fato esse que pode dificultar ainda mais a 

clonagem. 
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2.2 Parâmetros de qualidade na produção de mudas de eucalipto  

 

 

A qualidade das plantas é resultante de diversas características fisiológicas e 

morfológicas que controlam as possibilidades de crescimento. O manejo inadequado das 

mudas em viveiro (sombreamento, irrigações em excesso, adubações inadequadas, 

competição com ervas daninhas, etc.) e as influências genéticas podem afetar 

significativamente a qualidade das plantas (RUBIRA; BUENO, 1996). 

A capacidade de produção de um viveiro está relacionada diretamente com a qualidade 

dos insumos usados (sementes, substratos, fertilizantes, água, recipientes e estrutura de 

suporte das plantas), com a localização geográfica (chuva, vento, granizo e geada) e com as 

técnicas de produção e manejo adotadas (sombreamento, espaçamento entre plantas, 

frequência de irrigação e lâmina de água aplicada, fertirrigação e tratos culturais). O produtor 

não pode aumentar o crescimento das plantas mais do que a capacidade que o sítio comporta, 

sem que a qualidade seja afetada (LOPES, 2004). 

Segundo Silva (2003), o conceito de qualidade não é absoluto e fatores como a espécie 

e/ou o lugar do plantio das mudas influenciam fortemente esta definição. Além disso, uma 

muda de boa qualidade para uma determinada região pode não ser apropriada para outra, 

assim como uma conífera não pode ter o mesmo critério de qualidade que uma folhosa, pois 

cada espécie possui especificidades fisiológicas e morfológicas. 

As características nas quais as empresas florestais se fundamentam para classificação 

da qualidade das mudas de eucalipto, baseadas na avaliação das plantas pertencentes à 

unidade amostral, são: altura média (entre 15 e 30 cm), diâmetro do coleto (mínimo de 2 mm), 

sistema radicular (desenvolvimento, formação e agregação), rigidez da haste 

(amadurecimento das plantas), número de pares de folhas (mínimo de três), aspecto 

nutricional (sintomas de deficiência) e resistência a pragas e doenças (sanidade) (GOMES et 

al., 1996). Wendling e Dutra (2010) consideram que as mudas de Eucalyptus com no mínimo 

15 cm de altura e diâmetro de coleto 2 mm são adequadas para o plantio.  

Quanto aos recipientes para a produção de mudas, os tubetes são os mais utilizados, 

principalmente, por permitir a melhor qualidade devido ao melhor controle da nutrição e a 

proteção das raízes contra os danos mecânicos e a desidratação, além de propiciar o manejo 

mais adequado no viveiro, no transporte, na distribuição e no plantio. Devido à maior 

proteção das raízes o período de plantio poderá ser prolongado, uma vez que essas não se 
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danificam durante o ato de plantar, promovendo maiores índices de sobrevivência e de 

crescimento (SANTOS et al., 2000). 

O tipo de recipiente e suas dimensões exercem influências sobre a qualidade e os 

custos de produção de mudas de espécies florestais (CARNEIRO, 1987). Os volumes dos 

recipientes influenciam a disponibilidade de nutrientes e água (BÖHM, 1979), devendo ser 

ressaltado que o maior volume promove a melhor arquitetura do sistema radicular, apesar de 

grandes dimensões acarretarem maiores custos de produção, de transporte, de distribuição e 

de plantio (GONZALEZ, 1988; GOMES et al., 1990).  

Os recipientes pequenos (55 cm
3
), tipo tubetes de plástico rígido, são os mais 

utilizados atualmente pelos viveiros de produção de mudas de Eucalyptus. Entretanto, os 

mesmos podem restringir o crescimento do sistema radicular de mudas de eucaliptos de 

diferentes espécies (REIS et al., 1989). Tubetes com volume superior podem proporcionar 

mudas com melhor qualidade e sistema radicular melhor formado. Gomes et al. (2003) 

pesquisando os tamanhos de tubetes mais adequados para a produção de mudas de Eucalyptus 

grandis, em função do tempo de permanência em viveiro, concluíram que o tubete de 110 cm
3
 

de volume deve ser considerado para mudas com 90 dias de idade, proporcionando bons 

parâmetros morfológicos das mudas.  

 

 

2.2.1 Parâmetros que determinam a qualidade de mudas de espécies arbóreas 

 

 

A qualidade de mudas pode ser definida como os atributos necessários para que ocorra 

maior sobrevivência e bom desenvolvimento após o plantio no campo. A obtenção de mudas 

de qualidade antes do plantio definitivo é importante para o silvicultor e isto pode ser 

alcançado de forma rápida e fácil por meio da observação dos parâmetros morfológicos 

(FONSECA et al., 2002). 

Chaves e Paiva (2004) descreveram que os parâmetros mais utilizados na 

determinação do padrão de qualidade das mudas de espécie arbóreas são a altura da planta 

(H), o diâmetro do coleto (DC), a massa seca total (MST), a massa seca da parte aérea 

(MSPA) e massa seca de raízes (MSR). Destacaram as razões H/DC, H/MSP, MSPA/MSR e 

o índice de qualidade de Dickson (IQD), como complementares. 

Para Carneiro (1995) os parâmetros que determinam qualidade de mudas de espécies 

arbóreas podem ser de natureza fenotípica (parâmetros morfológicos) e de natureza interna 
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(parâmetros fisiológicos). O autor afirmou que a alta qualidade parece aumentar a 

sobrevivência, por assegurar que a absorção de água pelas mudas iguale ou exceda as perdas e 

concluiu que se deve considerar como parâmetro de qualidade de mudas a MST, a MSPA, a 

MSR e a razão MSR/MSPA.  

As características morfológicas são consideradas as mais importantes na avaliação da 

qualidade de mudas, especialmente em programas de reflorestamento. Esses parâmetros são 

facilmente mensuráveis e muito dizem sobre a funcionalidade e vigor das mudas (ARAÚJO, 

2009). 

Os parâmetros morfológicos, no entanto, não devem ser utilizados isoladamente na 

qualificação de mudas, evitando-se, por exemplo, selecionar mudas mais altas, porém mais 

fracas por terem menor diâmetro do coleto. Os autores afirmam que as mudas menores podem 

apresentar maior vigor se tiverem caules mais espessos, pois além de serem mais resistentes à 

dessecação sofrem menos tombamentos (FONSECA et al., 2002). Por outro lado, segundo 

Rose et al. (1990), normalmente maior altura da planta implica em maior área foliar 

disponível para a fotossíntese e transpiração, e maior biomassa se em adequadas condições 

ambientais.  

O porte ideal para o plantio depende das condições de umidade do solo, da vegetação 

competidora e da presença de animais predadores. Mudas de menor altura e maior diâmetro 

são preferíveis para sítios áridos, enquanto mudas mais altas são mais adequadas para os 

locais onde há alto nível de matocompetição ou predação por animais (MEXAL; LANDIS, 

1990).  

Altura das mudas determina a capacidade de fotossíntese e a área de transpiração, e é 

altamente correlacionada com número de folhas. Este parâmetro representa bem o 

crescimento, mas tem uma relação imprevisível com a sobrevivência, especialmente em locais 

mais secos. Desta forma, normalmente não pode ser relacionada com a sobrevivência a campo 

(DURVEA, 1985).  

O diâmetro está relacionado com o vigor das plantas, pois a média do diâmetro de uma 

população, em qualquer tempo, pode ser correlacionada com a média do tamanho do sistema 

radicular. Caules com maior diâmetro tendem a ter mais brotação, favorecendo o 

estabelecimento e sobrevivência das plantas a campo (ROSE et al., 1990).  

Apesar dos vários caracteres morfológicos, fisiológicos e de performance serem 

estudados, poucos são utilizados operacionalmente, dificultando relacionar quais 

características obtidas no viveiro confirmam determinada situação ou desempenho no plantio 

(MEXAL; LANDIS, 1990). Diversos estudos têm apontado que o diâmetro do coleto é a 
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variável que melhor prediz o desempenho no pós-plantio, indicando a qualidade das mudas, 

porém ocorrem variações para cada espécie e condições de plantio (RITCHIE et al., 2010).  

Gomes et al. (2002) relatam que apesar do êxito das plantações florestais dependerem, 

em grande parte, das mudas utilizadas, a escolha dos parâmetros que avaliam a sua qualidade 

ainda não está totalmente definida e, quase sempre, a sua mensuração abrange somente 

quesitos como altura e diâmetro de coleto.  

 

 

2.3 Principais fatores que afetam a produção de mudas 

 

 

2.3.1 Manejo da irrigação 

 

 

A água é, provavelmente, o fator ambiental mais limitante ao estabelecimento e 

desenvolvimento das mudas, pois o estado energético da planta é o resultado da interação 

entre a demanda evaporativa atmosférica, o potencial de água do solo, a densidade e a 

distribuição do sistema radicular e processos fisiológicos (FERREIRA, 1997). 

A água utilizada na irrigação de plantas pode ser definida como a relação entre a 

quantidade de água que a cultura necessita e a quantidade total aplicada pelo sistema para 

suprir essa necessidade (LIMA et al., 2004). O conceito prevalecente é de que quanto mais 

água for aplicada, melhor para a planta, mas de acordo com inúmeros trabalhos da área de 

irrigação, quando a quantidade de água é aplicada em excesso, ocorre decréscimo na 

produtividade (SALOMÃO; BASÍLIO, 2006). 

Wendling e Gatto (2002) consideraram que as irrigações de maior intensidade são 

mais eficazes, ao passo que as irrigações frequentes e de baixa intensidade molham apenas a 

camada superficial do substrato. 

Para alcançar todos os objetivos da prática de irrigação, que englobam maximização 

da produção, racionalização do uso da mão de obra, energia, água e fertilizante, e aplicação 

correta da água, é imprescindível adotar um correto manejo da irrigação (MIRANDA; PIRES, 

2003). 

A uniformidade de distribuição de água de irrigação é um dos principais parâmetros 

para o diagnóstico da situação de funcionamento do sistema, sendo, inclusive, um dos 

componentes para determinação do nível de eficiência no qual o sistema trabalha e pelo qual a 
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lâmina aplicada deverá ser corrigida para fornecer água de modo a permitir o pleno 

desenvolvimento da cultura. (MANTOVANI et al., 2007).  

No caso de substrato, o excesso de umidade favorece o surgimento de doenças e 

lixiviação de nutrientes. Dificulta, inclusive, a absorção de nutrientes pelas raízes em função 

de condições desfavoráveis de oxigenação (ANDRIOLO, 2004).  

A disponibilidade de água é um fator de relevância na maximização de ganhos de 

produtividade agrícola, desempenhando um papel fundamental na vida da planta, participando 

de uma série de reações bioquímicas e processos de movimento de água entre solo – planta – 

atmosfera, através da difusão, fluxo em massa e osmose. Em geral, os sais, os açúcares e 

outros solutos, se movimentam entre as células e órgãos, além de regularem a abertura e 

fechamento dos estômatos (FERRAZ, 1983). 

A qualidade fisiológica das mudas apresenta grande relação nos efeitos de ordem 

morfológica. A quantificação da necessidade hídrica na sua formação é extremamente 

importante, pois a falta ou excesso pode limitar o desenvolvimento dessas mudas (NOVAES 

et al., 2002). Considerando que a falta de água leva ao estresse hídrico, (desejável somente na 

rustificação) e indiretamente à diminuição da absorção de nutrientes (SILVA et al., 2005). 

Na definição da intensidade de irrigação, o substrato é insumo decisivo, pois a 

capacidade de retenção de água esta associada aos componentes utilizados na sua formulação, 

porosidade, densidade, entre outros aspectos (FERMINO, 2002). 

 

 

2.3.2 Substrato 

 

 

Segundo Wendling et al. (2006), a principal função do substrato é sustentar a muda e 

fornecer condições adequadas para o desenvolvimento e funcionamento do sistema radicular, 

assim como fornecer os nutrientes necessários ao desenvolvimento da planta. Este substrato 

deve ser isento de sementes de plantas invasoras, pragas e patógenos. 

A necessidade de produção de grande quantidade de mudas em um curto espaço de 

tempo, para atender aos plantios comerciais, tem favorecido a evolução rápida de diferentes 

técnicas de preparo. O substrato usado para produção de mudas tem por finalidade garantir o 

desenvolvimento da planta com boa qualidade, em curto período de tempo e baixo custo 

(CUNHA et al., 2006). 
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O uso acentuado de substratos artificiais, geralmente com baixo teor de nutrientes, 

porém adequados em suas características físicas e estruturais, faz com que a adição de 

fertilizantes seja a principal fonte de nutrientes disponível para a planta, durante o cultivo 

(OLIET et al., 1999). Desta forma, recomenda-se a adição de nutrientes no substrato, quando 

o mesmo for de baixa fertilidade, para promover o suprimento dos elementos necessários, 

economizando-se tempo no processo de produção das mudas. Sua formulação e dose são 

variáveis em função do tipo de substrato utilizado e da espécie a ser produzida, sendo 

recomendada a realização de uma análise química do substrato, e caso haja necessidade de se 

elevar o nível de fertilidade, pode-se consultar as tabelas de recomendação de adubação 

(WENDLING et al., 2006). 

Gonçalves e Poggiani (1996) indicam valores adequados para algumas características 

físicas e químicas de substratos para o crescimento de mudas de espécies florestais (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 – Escala de valores para interpretação de propriedades físicas e químicas de 

substratos usados para produção de mudas florestais. 

Propriedades 
Nível 

Baixo Médio Alto Adequado 

Físicas     

Densidade global (g cm
-3

) <0,25 0,25-0,50 >50 0,45-0,55 

Porosidade total (%) <55 55-75 >75 75-85 

     macroporosidade (%) <20 20-40 >40 35-45 

     microporosidade (%) <25 <25-50 >50 45-55 

Capacidade máx. de retenção 

 de água (mL 50 cm
-3

) 

<15 15-25 >25 20-30 

Químicas     

Relação C total / N total 8 a 12/1 12 a 18/1 >18/1 8 a 12/1 

pH em CaCl2 0,01 M <5,0 5,0-6,0 >6,0 5,5-6,5 

P resina (mg dm
-3

) <200 200-400 >400 400-800 

K trocável (mmolc dm
-3

) <15 15-30 >30 30-100 

Ca trocável (mmolc dm
-3

) <100 100-150 >150 100-200 

Mg trocável (mmolc dm
-3

) <50 50-100 >100 50-100 

C.T.C. efetiva (mmolc dm
-3

) <100 100-200 >200 >200 

Fonte: Gonçalves e Poggiani (1996).  

 

 

O tipo de material e a proporção de cada um na composição do substrato variam de 

acordo com a disponibilidade local, custo e tipo de muda a ser produzida (GONÇALVES; 

POGGIANI, 1996). E ainda deve-se lembrar que a formulação deverá ser testada nas 
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condições de cada local de produção e devidamente ajustada, caso haja necessidade 

(WENDLING et al., 2006). 

A boa formação de mudas destinadas à implantação de povoamentos florestais para a 

produção de madeira e de povoamentos mistos para fins de preservação ambiental e/ou, 

recuperação de áreas degradadas está relacionada com o nível de eficiência dos substratos 

(GONÇALVES; POGGIANI, 1996). A superioridade das plantas conduzidas em diferentes 

substratos dependerá das propriedades do substrato, como por exemplo, sanidade, volume 

relativamente constante quando seco e úmido, capacidade de retenção de água, densidade, 

porosidade, drenagem, aeração e salinidade baixa (HARTMANN; KESTER, 1975).  

 

 

2.3.2.1 Propriedades Físicas 

 

 

2.3.2.1.1 Capacidade de retenção de água 

 

 

A capacidade de retenção de água de um substrato divide-se entre água facilmente 

disponível (volume de água liberado entre tensões negativas de 10 a 50hPa), água tamponante 

(volume de água liberado entre tensões negativas de 50 a 100hPa) e água remanescente 

(volume de água que permanece no substrato depois de aplicada a tensão negativa de 100hPa) 

(DE BOODT; VERDONCK, 1972). Avaliações da tensão da água durante cultivos em 

recipientes sugerem, no entanto, que esses valores são apenas referenciais. Conforme a 

espécie, o substrato e a situação de cultivo, os limites são variáveis (GRUSZYNSKI, 2002). 

A curva de retenção, ou disponibilidade de água de um meio é o resultado da relação 

entre a umidade volumétrica e a tensão de umidade do meio, fornecendo informações sobre a 

habilidade para reter e liberar água e do volume de água disponível às plantas sob baixas 

tensões. A sua determinação é importante na medida em que informa o volume de água 

disponível às plantas dentro de cada faixa de tensão em uma determinada amostra (SPIER et 

al., 2008). 

Conforme De Boodt e Verdonck (1972), o volume de água retido no substrato na 

tensão 0 hPa (totalmente saturado) define a porosidade total (PT) do substrato e na tensão 10 

hPa determina o volume de ar presente no substrato após cessar a livre drenagem. Assim, a 
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diferença entre a PT do substrato e o volume de água retido a 10 hPa corresponde ao espaço 

de aeração (EA) do substrato. 

O volume de água retido no substrato na faixa de tensão entre 10 e 100 hPa representa 

a água disponível (AD) às plantas. Entretanto, dentro dessa faixa de tensão encontram-se 

diferentes forças de retenção de água. Assim, após observar que tensões acima de 50 hPa 

afetavam desfavoravelmente o crescimento das plantas, definiu-se esse valor para separar o 

volume de água facilmente disponível (AFD) para as plantas e o volume de água tamponante 

(AT) do substrato. Portanto, AFD é o volume de água retido entre a tensão de 10 e 50 hPa e 

AT, entre a tensão de 50 e 100 hPa (DE BOODT; VERDONCK, 1972). 

A água tamponante é considerada o volume de água retido no substrato que é utilizado 

quando, eventualmente, ocorre alguma situação de estresse hídrico no qual a tensão matricial 

do substrato atinge valores superiores a 50 hPa. O volume de água retido no substrato após se 

aplicar a tensão de 100 hPa corresponde ao volume de água não disponível para a planta, 

denominado água remanescente (AR) do substrato (DE BOODT; VERDONCK, 1972). 

Após a irrigação, à medida que o substrato vai secando, o espaço ocupado pelo ar 

(macroporos) vai aumentando, enquanto diminui o espaço ocupado pela água facilmente 

disponível. O sinal para a próxima irrigação é alcançado quando se atinge o valor da água 

tamponante. Esta água, embora possa ser utilizada pelas plantas, em caso de estresse hídrico, 

exige um grande gasto de energia (FERMINO, 2002). 

Independente do tamanho do recipiente, a altura saturada é a mesma, assim o conteúdo 

relativo de água em um recipiente menor é maior que em um recipiente maior. Quanto maior 

a altura do recipiente maior será o fluxo de água, para o mesmo substrato, isto porque a base 

do recipiente atua como uma barreira, onde a água se encontra à pressão atmosférica igual a 

zero (FERMINO, 2002). Desta forma, a reduzida altura dos recipientes pode causar o 

encharcamento dos substratos, devido ao aumento de retenção de água. 

 

 

2.3.2.1.2 Densidade aparente 

 

 

A densidade aparente é a massa do substrato por unidade de volume ocupada pelo 

mesmo (CARNEIRO, 1995). O valor da densidade é importante para interpretar outras 

características, como porosidade, espaço de aeração, disponibilidade de água, além de 

salinidade e teor de nutrientes (FERMINO, 2003). Indica também o peso do substrato, fator 



41 

considerado importante para o transporte, manipulação dentro do viveiro e ainda na 

estabilidade das plantas. Lembrando que substratos muito leves não apresentam um bom 

suporte para as plantas, assim como substratos muito densos podem prejudicar o crescimento 

radicular das mudas, através da impedância mecânica (MARTÍNEZ, 2002). 

Da mesma forma, Kämpf (2005) comenta que a densidade é um importante fator a ser 

considerado, pois permite interpretar algumas propriedades físicas do substrato. Por exemplo, 

quanto mais alta a densidade de um substrato, mais difícil o seu uso em recipiente, quer pela 

limitação ao crescimento das plantas, quer pela dificuldade no transporte. Segundo a autora, a 

densidade do substrato deve ser diretamente proporcional à altura do recipiente de cultivo. 

Além disso, dentre os componentes do substrato não deve ser utilizado solo, a menos que os 

recipientes apresentem alturas iguais ou superiores a 20 cm, ainda assim, para essa altura, a 

proporção de solo não deve ser superior a 10% do volume total. 

A densidade do substrato dentro do recipiente vai depender da pressão aplicada no 

momento do preenchimento, do peso das partículas ao caírem uma sobre as outras, da 

umidade presente nas partículas ou o efeito da irrigação (FERMINO, 2003). Para Carneiro 

(1995), a água da chuva também pode aumentar a densidade, devido à compactação, assim 

como em viveiros de raiz nua, onde máquinas e equipamentos promovem a compactação 

(CARNEIRO, 1995). Segundo o mesmo autor, a constituição dos materiais presentes afetam 

na densidade do substrato, sendo que altos níveis de matéria orgânica diminuem a densidade 

quando comparados a materiais minerais. Além da origem dos componentes utilizados para a 

formulação do substrato, a sua proporção também influência na densidade, onde a 

combinação de diferentes proporções de materiais com diferentes densidades  podem 

aumentar ou diminuir a densidade do substrato formulado. 

 

 

2.3.2.1.3 Porosidade 

 

 

Porosidade de um substrato são os espaços ocupados por água, ar e raízes e sua 

quantidade é determinada pelo arranjo das partículas sólidas (CARNEIRO, 1995). É 

determinada pelo grau de agregação e estruturação das partículas que compõem o substrato, 

os microporos que retém água e os macroporos que retém ar (WENDLING; DUTRA, 2010).  

A porosidade é de fundamental importância para o crescimento das plantas, visto que a 

grande concentração de raízes formadas nos recipientes exigem elevado fornecimento de 
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oxigênio e rápida remoção do gás carbônico formado, desta forma o substrato deve ser 

suficientemente poroso, a fim de permitir trocas gasosas eficientes, evitando falta de ar para a 

respiração das raízes e para a atividade dos microrganismos no meio (KÄMPF, 2005). 

Os substratos, em geral, têm maior porosidade quando comparados com o solo, pois a 

maioria dos materiais utilizados tem partículas com poros internos, além daqueles externos, 

possuindo também maior percentual de poros com maior dimensão. Os poros internos 

presentes em alguns substratos podem estar fechados, sem contato com o meio externo, não 

interferindo, portanto na porosidade, ou então estar abertos, como ocorre nos materiais 

orgânicos, formando uma rede de canais com o meio externo (FERMINO, 2002). 

A combinação de partículas de tamanhos diferentes pode levar a uma redução da 

porosidade em comparação com os valores apresentados pelo conjunto formado só com as 

partículas de mesmo tamanho. Isto se explica pelo efeito cimentante quando as partículas 

menores alojam-se entre os espaços livres formados pelo arranjo das partículas maiores 

(FERMINO, 2002). 

Os poros podem ser classificados em macroporos e microporos. Quando o substrato 

encontra-se saturado por água, os macroporos estão preenchidos por ar e o seu volume é 

definido como espaço de aeração, enquanto que os microporos estão preenchidos por água e 

este volume representa a capacidade de retenção hídrica de um substrato (KÄMPF, 2005).  

A porosidade deve apresentar um bom equilíbrio entre os microporos que retém água, 

e os macroporos que retém ar. Segundo Gonçalves e Poggiani (1996), o substrato deve 

apresentar boa homogeneidade no tamanho das partículas e poucas partículas inertes, 

principalmente as grandes, as quais tornam o meio muito poroso, diminuindo a capacidade de 

agregação e retenção de água e nutrientes, principalmente, para o uso em recipientes com 

pequeno volume.  

O tamanho das partículas tem influência determinante sobre o volume de água e ar do 

substrato. Altas proporções de partículas maiores tornam o meio com alto espaço de aeração, 

enquanto partículas menores fecham os poros, aumentando a capacidade de retenção de água 

e diminuindo o espaço de aeração (FERMINO, 2003). Segundo o mesmo autor a compactação 

leva a uma diminuição da porosidade total, na medida em que as partículas ficam muito mais 

próximas umas das outras, aumentando a proporção de microporos, consequentemente, 

diminuindo o espaço de aeração e aumentando a retenção de água do substrato.  

O conhecimento das relações entre ar e água permite determinar o melhor manejo da 

água para atender à demanda das espécies, em suas diversas fases de cultivo. É importante 
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decidir pelo manejo de produção mais adequado para manter durante o cultivo as 

características determinadas inicialmente (FERMINO, 2002). 

 

 

2.3.2.2 Propriedades Químicas  

 

 

2.3.2.2.1 pH 

 

 

O pH indica a acidez ou a alcalinidade relativa da solução aquosa diluída no substrato. 

A importância do seu conhecimento está no fato deste se relacionar diretamente à 

disponibilidade de nutrientes, bem como, nas propriedades fisiológicas das plantas (KÄMPF, 

2005).  

Muitas reações físicas, químicas e biológicas do substrato e, por consequência, o 

desenvolvimento de mudas, dependem do pH. Seu valor é resultado da atividade dos íons H+ 

no substrato, não sendo um valor fixo. Depende do complexo coloidal e seus íons associados, 

capacidade de troca de cátions (CTC), conteúdo de umidade, concentração do conteúdo de 

dióxido de carbono, época do ano, além de outros fatores. Diferenças de até 0,3% podem ser 

ignoradas, por não serem significativas (CARNEIRO, 1995). 

Segundo South e Davey (1983), o pH talvez seja a mais importante propriedade 

química do substrato. Valores inadequados de pH afetam a disponibilidade de nutrientes. Em 

substratos com pH abaixo de 5,0 pode ocorrer a deficiência de nitrogênio, potássio, cálcio, 

magnésio e boro, enquanto que em pH acima de 6,5 são esperadas deficiências de fósforo, 

ferro, manganês, zinco e cobre (VALERI; CORRADINI, 2000; MEURER, 2007). Desta 

forma, segundo Gonçalves e Poggiani (1996), para as espécies florestais o intervalo adequado 

de pH está entre 5,5 e 6,5. 

Bonnet (2001), trabalhando com diferentes substratos a base de lodo anaeróbico, 

observou no tratamento, a base casca de pinus e lodo compostado (70/30), uma altura média 

de mudas de Mimosa scabrella de 22,08 cm, enquanto que o tratamento a base de casca  de 

pinus e composto de lodo anaeróbico calado (70/30) apresentou altura média de 6,33 cm. Esse 

resultado segundo o autor, deve-se ao alto pH do lodo anaeróbico (8,8), o qual diminui a 

disponibilidade de nutrientes, enquanto que o lodo compostado (pH 5,0) apresenta maior 

concentração de nutrientes, devido a sua fração orgânica. 
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2.3.2.2.2 Condutividade elétrica e salinidade 

 

 

A condutividade elétrica (CE) é um indicativo da concentração de sais ionizados na 

solução e fornece um parâmetro da estimativa da salinidade do substrato (KÄMPF, 2005). A 

CE é expressa em microsiemens por centímetro (µS cm
-1

) ou milisiemens por centímetro (mS 

cm
-1

). Os valores  adequados  da condutividade elétrica  do substrato variam entre espécies, 

cultivares e clones. Em geral, para as espécies florestais, ela deve estar entre 1,5 a 3,0 mS cm
-

1
. Segundo Rodrigues (2002) altos valores de CE, representados por níveis altos de salinidade, 

podem danificar as raízes e os pêlos radiculares, impedindo a absorção de água e nutrientes, 

afetando a atividade fisiológica e favorecendo a incidência e a severidade de alguns 

patógenos. 

A salinidade refere-se ao teor de constituintes inorgânicos presentes no substrato 

capazes de se dissolver em água. Esses constituintes inorgânicos referem-se a todos os íons, 

nutrientes e não nutrientes. A sensibilidade à salinidade varia entre as espécies e a idade da 

planta, sendo que quanto mais jovem maior a sensibilidade (KÄMPF, 2005).  

A salinidade de substratos representa o teor total de sais solúveis, que expressa a 

concentração de sais em determinado volume de substrato. Desta forma em substratos não 

basta observar a condutividade elétrica, mas considerar a densidade do material. Para o 

mesmo valor de condutividade elétrica, maior será a salinidade, quanto maior for a densidade 

do material (FERMINO, 2002). A concentração de sais de um substrato pode afetar 

negativamente o cultivo, sendo que a condutividade elétrica acima de 3,5 µS m
-1

 é 

considerada excessiva para a maior parte das plantas (MARTINEZ, 2002). Esta característica 

está relacionada com a capacidade de troca catiônica (CTC), onde substratos inertes são 

facilmente dessalinizados a partir de lavagem ou ainda no manejo da adubação.  

Faz-se necessário o conhecimento da salinidade, visto que a mesma pode causar 

perdas na produção, sendo que seu valor é facilmente obtido através da leitura da 

condutividade elétrica. Segundo Kämpf (2005) a salinidade é um dos itens a ser levado em 

consideração na escolha do material, onde se busca obter materiais com salinidade abaixo de 

1,0 g L
-1

.  

A salinidade excessiva pode prejudicar o desenvolvimento das plantas, e consequente 

diminuição do potencial osmótico junto à solução do solo/substrato, na região das raízes, 

provocando uma diminuição do potencial da água. Esse efeito sobre as plantas é semelhante 

ao provocado por um estresse por falta de água, com a diferença que em situação de excesso 
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de salinidade pode haver água disponível, porém difícil de ser absorvida (TAIZ; ZEIGER, 

2009). 

 

 

2.3.2.3 Tipos de substratos  

 

 

Os substratos para a produção de mudas podem ser formados por um único material ou 

pela combinação de diferentes tipos de materiais; podem ser preparados no viveiro ou 

comprados prontos. No mercado podem ser encontrados diversos tipos de substratos prontos 

para o uso (casca de pinus semidecomposta, húmus, fibra de coco, turfa, vermiculita, entre 

outros), puros ou em mistura, tendo cada um características próprias de preço e qualidade 

(KRATZ, 2011).  

Uma série de materiais podem ser usados como substrato. Abaixo seguem alguns 

relacionados com o presente projeto. 

 

 

2.3.2.3.1 Vermiculita 

 

 

A vermiculita é uma forma de mica expandida, obtida através do aquecimento desta 

rocha a temperaturas superiores a 1000 °C, de modo que sua grade cristalina (2:1) se expande, 

resultando num produto leve, macio, estéril, com boa disponibilidade de Mg e K, pH em água 

≥ 6,5, CTC (109 mmolc dm
-3

) e 160 Kg m
-3

 de densidade (GONÇALVES; POGGIANI, 

1996).  

A vermiculita é um mineral praticamente inerte, de estrutura variável, muito leve, 

constituído de lâminas ou camadas justapostas, com grande aeração, alta capacidade de troca 

catiônica e retenção de água. Pode ser usada pura ou em misturas para promover maior 

aeração e porosidade a outros substratos menos porosos. Outra aplicação que tem sido 

recomendada é na parte superior do tubete, onde funciona como isolante térmico, diminuindo 

também a perda de água através da evaporação (WENDLING; GATTO, 2002). 

A vermiculita não é aconselhada a ser usada pura devido ao seu alto custo, 

necessidade de adubações frequentes, principalmente de micronutrientes e por não permitir a 
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formação de um sistema radicular bem agregado a ela, ou a capacidade de formar torrão, 

dificultando desta forma o transporte das mudas até o local de plantio (NEVES et al., 1990).  

A vermiculita ao sofrer compactação não volta à forma original quando cessada a 

compressão, tendo como consequência aumento na densidade e diminuição de sua porosidade 

(FERMINO, 2002). 

 

 

2.3.2.3.2 Casca de arroz carbonizada 

 

 

A casca de arroz carbonizada é resultante da combustão incompleta da casca de arroz 

sobre alta temperatura e condições de baixo oxigênio. É um produto extremamente leve, 

estéril, de fácil manuseio, alta porosidade, boa aeração e baixa capacidade de retenção de água 

(WENDLING; GATTO, 2002).  

Esse material, segundo Melo et al. (2006), tem sido utilizado como substrato, pois é 

estável física e quimicamente, sendo assim, mais resistente à decomposição. Dentre as 

principais vantagens da casca de arroz está a sua disponibilidade, visto que é oriunda de uma 

das culturas mais consumidas pelo ser humano no mundo, embora em alguns locais 

específicos não haja disponibilidade. 

As características de casca de arroz carbonizada podem ser equiparadas a outros 

materiais incinerados, como a cinza de caldeira, biomassa e bagaço de cana carbonizado 

(GONÇALVES; POGGIANI, 1996). Porém, segundo os mesmos autores, se a casca estiver 

muito carbonizada, haverá predomínio de partículas menores, aumentando a retenção de água. 

A baixa densidade da casca de arroz carbonizada é uma característica importante 

quando se deseja aumentar a porosidade total do substrato, de modo a permitir maior 

drenagem da água de irrigação ou, ainda, proporcionar uma melhor aeração do sistema 

radicular da muda (COUTO et al., 2003). Apesar de a densidade ser um fator importante na 

escolha dos componentes de um substrato, esta característica não pode ser considerada de 

forma isolada para escolha de um substrato (KÄMPF, 2005). Como exemplo, a autora 

menciona que a casca de arroz carbonizada e a areia apresentam valores de densidade 

extremamente diferentes, no entanto, quando submetidos à tensão negativa de 100hPa, 

apresentam a mesma capacidade de retenção de água. 

Klein et al. (2002), avaliando as alterações nas propriedades físico-hídricas de 

substratos comerciais, com a mistura de casca de arroz carbonizada em diferentes proporções, 
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concluíram que a casca de arroz pode ser utilizada para otimizar as propriedades físico-

hídricas de substratos hortícolas, melhorando a disponibilidade de água às plantas e a aeração. 

Segundo o mesmo autor, o uso da casca de arroz carbonizada quando combinado com 

substratos comerciais pode reduzir os custos de produção, principalmente em regiões com 

oferta do material.  

Lang e Botrel (2008) obtiveram maior produtividade em mudas de Eucalyptus grandis 

com a adição de 50% de casca de arroz no substrato comercial a base de casca de pinus, 

reduzindo o custo de produção da muda, já que a casca de arroz pode ser obtida por menor 

valor quando comparada com o substrato comercial.  

A substituição de substrato comercial a base de casca de Pinus por casca de arroz 

carbonizada, entre 60 e 70%, proporciona maior crescimento de mudas de cafeeiro, 

proporcionando, além do aumento da produtividade, redução do custo de produção 

(VALLONE et al., 2004). 

As propriedades físicas da casca de arroz carbonizada podem variar conforme o 

manejo adotado na sua carbonização e a procedência do material (ALMEIDA, 2005), 

conforme pode ser observado em alguns trabalhos. Para Stringheta et al. (1997) a porosidade 

total foi de 64%, enquanto que para Almeida (2005) foi de 87,6% e Gonçalves e Poggiani 

(1996) de 82%. Segundo Kratz et al. (2012), a redução no tamanho das partículas de casca de 

arroz carbonizada proporcionou um aumento da densidade aparente e microporosidade e uma 

diminuição proporcional na porosidade total e macroporosidade. Tal fato pode estar 

relacionado ao tamanho das partículas dos materiais analisados, o qual está diretamente 

associado ao tempo de carbonização da casca, sendo que quanto maior este tempo, menor será 

o tamanho das partículas e, consequentemente maior microporosidade.  

As características químicas também podem variar conforme o manejo adotado no 

processo de carbonização. Gonçalves e Poggiani (1996) obtiveram melhor resultado no 

período de 35 minutos de carbonização, visto que nesse tempo o pH médio foi de 5,48 em 

CaCl2 e 5,96 em água, valores que estão dentro da faixa considerada adequada para o 

crescimento de mudas, ou seja, de 5,5 a 6,5.  
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2.3.3 Nutrição de mudas 

 

 

A fertilização é um dos pontos críticos na produção de mudas de qualidade em viveiro, 

pois as plântulas esgotam rapidamente os nutrientes armazenados nas sementes (JACOBS; 

LANDIS, 2009). Quando o meio não fornece ou não tem quantidades adequadas dos 

elementos minerais, as plantas não terão suas exigências nutricionais atendidas, portanto, 

haverá redução no crescimento devido à carência nutricional (FAQUIN, 2002). 

A nutrição influência tanto a taxa relativa de crescimento de uma planta, como a taxa 

que uma dada área foliar pode assimilar o dióxido de carbono (DAVIDE; FARIA, 2008). Os 

principais nutrientes, classificados como macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S), são exigidos 

em maiores quantidades para suprir as necessidades das plantas; e os elementos-traço, 

classificados como micronutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B e Cl), são requeridos em menores 

quantidades, porém todos são essenciais, não podendo ser substituídos (LARCHER, 2006). 

Os elementos hidrogênio, carbono e oxigênio não são considerados nutrientes minerais, pois 

são obtidos primariamente da água ou do dióxido de carbono (TAIZ; ZEIGER, 2009). 

Um importante conceito no campo da fertilização é expresso pela lei do mínimo, 

introduzida por Liebig, segundo o qual o desenvolvimento das plantas é limitado pelo 

nutriente que se encontra em baixa concentração, em relação às suas necessidades, mesmo na 

presença de quantidades adequadas dos demais nutrientes (GIANELLO; GIASSON, 2004). 

Desta forma, além da quantidade absoluta de nutrientes no meio de crescimento, o 

balanço adequado desses nutrientes é fundamental, pois o desenvolvimento das plantas é 

limitado pelo fator de crescimento que estiver em condições mínimas, seja nutricional, 

climático ou outro (JACOBS; LANDIS, 2009; GIANELLO; GIASSON, 2004). 

A diagnose de fertilidade para recomendação de fertilização pode ser realizada por 

meio da análise química do solo (ou substrato) e pela análise de tecido vegetal. A primeira 

reflete os níveis de nutrientes no meio de crescimento, potencialmente disponíveis para as 

raízes das plantas (TAIZ; ZEIGER, 2009), e a segunda pode revelar deficiências ou excessos 

de um ou mais nutrientes, permitindo que sejam realizadas as correções, evitando o 

comprometimento da produtividade e da qualidade dos produtos agrícolas (CARMO et al., 

2000).  

Mudas produzidas em viveiro podem adquirir os nutrientes de diferentes fontes, 

incluindo o substrato, água de irrigação, micro-organismos benéficos e fertilizantes. Entre os 
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fertilizantes inorgânicos existem diversos disponíveis, variando de acordo com sua matéria-

prima, quantidade de nutrientes e mecanismos de liberação (JACOBS; LANDIS, 2009). 

De forma geral, é acrescentada ao substrato uma adubação de base, com macro e 

micronutrientes, comumente na forma sólida, e no decorrer do crescimento das mudas são 

realizadas fertilizações de cobertura, na forma líquida, com nitrogênio e potássio, ou com 

soluções nutricionais mais completas (MORAES NETO et al., 2003a). 

A utilização de elevadas doses de fertilizantes solúveis, na adubação de base, eleva a 

concentração salina no substrato, podendo prejudicar a germinação, causando distúrbios 

nutricionais e atrasando o crescimento inicial das mudas (GONÇALVES et al., 2005). 

Os fertilizantes de liberação controlada (FLC) representam uma tecnologia avançada, 

desenvolvida para o fornecimento de nutrientes minerais especialmente aplicados à produção 

de mudas em viveiros (LANDIS; DUMROESE, 2009). Se comparado com os fertilizantes 

solúveis, os FLC podem superar problemas como o aumento da mortalidade ocasionada pelo 

efeito osmótico, devido à elevada concentração de sais na zona de enraizamento; intensa 

competição com as plantas daninhas; contaminação de águas subterrâneas e dos rios; além da 

diminuição dos custos das práticas de aplicação de fertilizantes solúveis (FAN et al., 2004). 

Os fertilizantes de liberação lenta e controlada caracterizam-se por fornecer os 

nutrientes às plantas, lentamente, durante certo tempo, sincronizando a demanda com a 

disponibilidade no substrato (VALERI; CORRADINI, 2005). Não existe uma diferenciação 

oficial entre fertilizante de liberação lenta e controlada, sendo que o primeiro é caracterizado 

por baixa solubilidade e o segundo é encapsulado ou revestido com resina (TRENKEL, 1997). 

Os fertilizantes encapsulados solúveis em água possuem uma camada de resina 

orgânica permeável, e normalmente contém NPK. O processo de liberação dos nutrientes 

ocorre por várias etapas. Num primeiro momento, o vapor da água da irrigação é absorvido 

através de poros microscópicos do revestimento. Cria-se um gradiente osmótico, dentro da 

cápsula, tornando o revestimento flexível para expandir. Isto aumenta os pequenos poros e os 

nutrientes são liberados no solo ou no substrato e a água entra para o encapsulado. A 

frequência de irrigação e a temperatura média são os principais fatores ambientais que afetam 

a velocidade deste processo. As taxas de liberação são ajustadas pelo fabricante, alterando a 

espessura e a natureza do material (revestimento), e a duração pode variar de 3 a 18 meses 

(VALERI; CORRADINI, 2005; LANDIS; DUMROESE, 2009).  

O uso dos fertilizantes de liberação lenta e controlada ganhou reconhecimento como 

uma importante ferramenta para alcançar os objetivos no reflorestamento, de modo que sua 

incorporação ao substrato é uma abordagem relativamente nova para a nutrição de mudas em 
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viveiros florestais. Essa nova tecnologia, permite incorporar o fertilizante no substrato, 

nutrindo as mudas na fase de viveiro, bem como, fertilizando após o plantio a campo 

(HAASE et al., 2006).  

 

 

2.4 Polímeros hidroretentores 

 

 

Polímeros hidroretentores podem ser de origem natural (derivado do amido) ou 

sintéticos (derivados do petróleo), que são valorizados por suas habilidades em absorver e 

estocar água. Os hidroabsorventes mais frequentemente usados são os polímeros sintéticos 

propenamidas (originalmente denominados poliacrilamida ou PAM) e os copolímeros 

propenamida-propenoato (originalmente conhecidos com poliacrilamida acrilato ou PAA 

(TERRACOTTEM, 1998). 

Esses polímeros têm propriedades especiais, como diferente capacidade de retenção de 

água e diferentes possibilidades de reserva de água para as raízes das plantas. Estas 

propriedades tornam os polímeros aptos à aplicação em diferentes tipos de solo, em diferentes 

condições ambientais e para diferentes espécies de plantas (COTTHEM, 1998). 

O polímero sintético a base de poliacrilamida, com capacidade de absorver 150 a 400 

vezes sua massa seca, pode ser utilizado para aumentar a capacidade de armazenamento de 

água do substrato, minimizando os problemas associados à disponibilidade irregular ou 

deficitária de água, sendo uma alternativa para a baixa disponibilidade de água no solo, 

quando esta possa afetar de forma negativa o crescimento e o desenvolvimento das plantas 

(PREVEDELLO; LOYOLA, 2007).  

No entanto, os dados científicos de seu uso são restritos e os resultados são variáveis, 

devido às diferenças existentes entre espécies, cultivares, doses utilizadas, condições 

ambientais, dificultando a extrapolação de resultados (OLIVEIRA et al., 2004). O uso destes 

hidroretentores, como substituto da irrigação complementar, visa utilizar a água armazenada 

na estrutura do hidrogel na época de maior disponibilidade hídrica, e possibilitar posterior uso 

pela planta na época de deficiência hídrica.  

A grande maioria dos estudos publicados é realizada com os polímeros aniônicos, que 

atuam estruturando o solo, controlando erosão, melhorando a infiltração de água e ajudando 

na recuperação de solos salinos (WALLACE; WALLACE, 1986; SHAINBERG; LEVY, 

1994). Poucos são os estudos realizados com os polímeros hidroabsorventes que têm atuação 
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direta na retenção de água. Esses polímeros não reagem com os constituintes do solo, mas 

exercem efeito direto, aumentando a retenção de água pelo solo (NIMAH et al., 1983).  

Segundo Oliveira et al. (2004), alguns polímeros sintéticos hidroabsorventes estão 

sendo utilizados na produção de frutas, hortaliças e mudas de diversas espécies, bem como na 

formação de gramados em jardins, campos de futebol e de golfe. No entanto, as informações 

científicas de seu uso como condicionadores de solo são restritas, sendo necessário se 

conhecer e quantificar a contribuição advinda da aplicação de polímeros hidroabsorventes na 

disponibilidade de água, em diferentes meios de cultura e condições. Segundo os mesmos 

autores, à medida que aumenta a concentração do polímero nos solos, ocorre maior retenção 

de água. 

Não existem muitos estudos envolvendo o uso de hidroretentores em culturas 

florestais, ou espécies arbóreas, sendo que a maioria dos relatos do uso destes produtos é em 

relação a espécies agrícolas. Em estudo envolvendo Brachiaria decumbens, Dusi (2005) 

testou doses do hidroretentor e doses de nitrogênio, sendo que a incorporação do polímero 

hidroretentor, associado à adubação nitrogenada a produção de massa seca foliar e radicular 

não foram prejudicados com a redução do nitrogênio à metade da dose ideal para a planta. 

Testando doses de hidrogel em maracujazeiro-doce, Hafle et al. (2008) ressaltaram 

que a massa seca da parte aérea, da raiz e total apresentaram comportamento quadrático com 

aumentos de 105,2, 84,26 e 152,86%, respectivamente, nas doses de 5,34, 5,24 e 5,23 g L
-1

 do 

polímero. Em doses mais elevadas, entretanto, o efeito tornou-se negativo, resultados esses 

em que os autores atribuíram ao aumento do número de folhas e de raízes e do comprimento 

do sistema radicular nas mudas, ocasionado por uma retenção maior de água e disponibilidade 

dos nutrientes, nas doses acima citadas. 

Azzam (1983) afirma que os polímeros a base de poliacrilamidas não são degradadas 

biologicamente, por isso uma vez aplicada ao solo sofrem uma paulatina degradação ou 

dissociação por ação do cultivo, dos raios ultravioletas do sol e um contínuo fracionamento. 

Wallace et al. (1986) afirmaram que os produtos finais da dissociação do polímero são: 

dióxido de carbono, água e amoníaco e, portanto, confirmam que não existe nenhum 

problema relacionado à toxidade residual. 

 

 





 

3 CAPÍTULO I 

CRESCIMENTO INICIAL DE MUDAS DE Eucalyptus dunnii Maiden 

INFLUÊNCIADO PELO USO DO POLÍMERO NATURAL E 

SUBSTRATOS DE CULTIVO 

 

3.1 Resumo 

O uso do hidrogel misturado aos substratos pode permitir maior retenção de água e 

fertilizantes para disponibilizar às plantas. Na produção de mudas florestais há diversas 

opções de produtos para a composição dos substratos, o que exige que se conheça o efeito da 

adição dos géis hidroretentores aos substratos. Desta forma, objetivou-se testar diferentes 

doses do polímero natural, combinado com diferentes substratos visando à maximização da 

produção e qualidade de mudas de Eucalyptus dunnii Maiden aliado a análise química e física 

das misturas. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, utilizando delineamento 

inteiramente casualizado em arranjo bifatorial 4 x 4, em que os níveis do fator “A” referiram-

se aos diferentes subtratos e os níveis do fator “B”, às doses do hidroretentor. Para cada 

tratamento também foi realizada análise física e química do substrato. Após 90 dias de 

semeadura foi realizada avaliação de parâmetros morfológicos das mudas. Com a adição do 

hidrogel houve melhora das características físicas e químicas dos substratos, principalmente 

às relacionadas com porosidade, água disponível e capacidade de retenção de água. As 

dosagens de 2 e 4 g L
-1

 do hidroretentor proporcionaram, em geral, os maiores valores de 

altura, massa seca da parte aérea e índice de qualidade de Dickson. O diâmetro de coleto foi 

maior com a utilização de 6 g L
-1 

do hidrogel. O hidroretentor ocasionou diferentes 

comportamentos conforme a composição dos substratos. Quando a casca de arroz carbonizada 

foi utilizada, o uso do hidrogel proporcionou elevação da altura e diâmetro de coleto. O uso 

de vermiculita (50%) teve menor influência em função das dosagens do hidroretentor. Assim, 

o hidrogel, em dosagens adequadas, pode aumentar a qualidade das mudas de Eucalyptus 

dunnii e diminuir o tempo de permanência no viveiro quando se faz uso de substratos com 

menor capacidade de retenção de água, como é o caso da casca de arroz carbonizada. 

 

Palavras-chave: Produção de mudas. Retenção de água. Polímero hidroretentor. Vermiculita. 

Casca de arroz carbonizada. 
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3.2 Abstract 

The use of substrates mixed with the hydrogel may allow a higher water retention and 

provide fertilizer to the plants. In seedling production there are several product options for the 

composition of the substrates, which requires knowing the effect of the addition of 

hidroretentores gels to substrates. Thus, this study aimed to test different doses of the natural 

polymer, combined with different substrates in order to maximize the yield and quality of 

Eucalyptus dunnii Maiden combined with chemical and physical analysis of mixtures. The 

experiment was conducted in a greenhouse using a randomized design in 4 x 4 factorial 

arrangement, in which the levels of the factor "A" referred to the different substrates and the 

levels of the factor "B", at doses of hidroretentor. For each treatment was also performed 

physical and chemical analysis of the substrate. After 90 days of sowing was assessment of 

morphological seedling. With the addition of the hydrogel was improved physical and 

chemical characteristics of substrates, especially those relating to porosity and water available 

water -holding capacity. Dosages of 2 and 4 g L
-1

 hidroretentor provided, in general, higher 

values of height, dry weight of shoot and Dickson quality index. The collect diameter was 

higher with the use of 6 g L
-1

 of the hydrogel. The hidroretentor caused different behaviors 

according to the composition of the substrates. When the rice hulls was used, the use of 

hydrogel resulted in higher height and diameter collect. The use of vermiculite (50 %) had 

less influence on the basis of measurements of hidroretentor. Therefore, the hydrogel in 

appropriate dosages can increase the quality of Eucalyptus dunnii and reduce the time spent in 

the nursery when use is made of substrate with low water retention capacity, as is the case 

with rice hulls. 

 

Keywords: Seedling production. Water retention. Polymer hidroretentor. Vermiculite. Rice 

hulls. 

 

 

3.3 Introdução 

 

 

A demanda por produtos florestais está expandindo cada vez mais e, para atendê-la, 

faz-se necessária a implantação de novos plantios, os quais, para serem rentáveis, devem 

possuir alta produtividade, que permitam um ciclo de corte relativamente curto, associados à 

boa qualidade do produto. 



55 

Desta forma, ao se levar em consideração a instalação de povoamentos florestais, um 

dos fatores a serem priorizados é a qualidade da muda, visto que apresenta repercussão direta 

na produtividade e qualidade do produto final (CALDEIRA et al., 2007). 

Muitos esforços têm sido realizados para melhorar a qualidade e reduzir os custos de 

produção das mudas e dentre os fatores que influenciam na qualidade está o substrato. Os 

substratos para a produção de mudas podem ser formados por um único material ou pela 

combinação de diferentes tipos de materiais, podendo ser formulados no viveiro ou 

comprados prontos. No mercado podem ser encontrados diversos tipos de substratos prontos 

para o uso, puros ou em mistura, tendo, cada um, características próprias de preço e qualidade 

(SPERANDIO et al., 2011). 

Para a escolha adequada do substrato destinado à produção de mudas devem-se levar 

em consideração os fatores econômicos, relacionados aos custos, disponibilidade, qualidade e 

facilidade de manuseio; fatores químicos, relacionados principalmente ao pH, a condutividade 

elétrica e ao nível de fertilidade do material; e fatores físicos, se referindo às características 

desejáveis do material, como textura e densidade, que interferem na aeração, capacidade de 

retenção de água e agregação do substrato (WENDLING et al., 2002). Além disso, um bom 

substrato deve ter ausência de plantas invasoras, sobretudo gramíneas (DAVIDE; SILVA, 

2008). 

É difícil encontrar um material que, isoladamente, atenda a todas as exigências da 

espécie a ser cultivada. Por essa razão, são incorporados aos substratos materiais que 

melhorem suas características físicas e/ou químicas. Estes são denominados condicionadores 

e integram a mistura em proporções menores do que 50% (KÄMPF, 1992). De modo geral, 

pode-se dizer que é preferível a mistura de dois ou mais materiais para a obtenção de um 

substrato adequado e de boa qualidade (BACKES, 1989). Segundo o mesmo autor, a escolha 

dos materiais utilizados deve considerar a espécie a ser cultivada, as condições de produção 

(sistema de irrigação, fertilização, tamanho de recipiente, etc.), a disponibilidade e preço do 

material, além de aspectos técnicos relacionados ao seu uso. 

Na produção de mudas de espécies florestais podem ser utilizados componentes a base 

de composto orgânico, como esterco bovino, vermicomposto e os compostos de resíduos 

sólidos urbanos (PAIVA; GONÇALVES, 2001). Entretanto, estes compostos orgânicos são 

geralmente utilizados como componentes de misturas, que incluem também casca de arroz 

carbonizada, vermiculita, fibra de coco, casca de pinus, entre outros. Estes componentes são 

utilizados, fundamentalmente, para melhorar as condições de drenagem do substrato 

(WENDLING et al., 2002; GONÇALVES, 1995). 
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Além do subtrato utilizado, fatores como a adubação das mudas e a água para a 

irrigação são considerados os principais custos de produção de mudas florestais nos viveiros. 

Com o intuito de diminuir custos com nutrientes e irrigação, além de benefícios ambientais 

devido ao menor consumo de água e lixiviação de nutrientes, nos últimos anos vem sendo 

pesquisado o uso de géis hidroretentores, também chamados de hidrogéis ou polímeros 

retentores de água. 

O polímero retentor de água vem sendo comercializado com as justificativas de que, 

ao ser incorporado ao substrato, permite maior retenção de água e de fertilizantes, que podem 

lentamente ser liberados para as plantas em função dos ciclos absorção – liberação. Além 

disso, segundo Taylor e Halfacre (1986), a adição de hidrogel, em função de sua elevada 

capacidade de troca catiônica (CTC), reduz a lixiviação de nutrientes. 

Dependendo da composição, os géis hidroretentores podem absorver mais de 500 

vezes seu peso em água, o que permite recomendá-los em diversos campos, como fruticultura, 

olericultura e silvicultura principalmente para uso em viveiro e a campo no transplante de 

mudas. Entretanto, alguns fatores influenciam o estado nutricional de plantas cultivadas com 

hidroretentores, tais como: períodos prolongados de disponibilidade da solução de nutrientes, 

diminuição da lixiviação, capacidade de troca de cátions do polímero, capacidade de quelação 

do polímero, capacidade de tamponamento do pH e participação do polímero como fonte de 

nutrientes (TAYLOR; HALFACRE, 1986).  

O uso dos hidroretentores tem o intuito de melhorar as condições de umidade dos 

substratos, desta forma, são importantes estudos envolvendo a adição desses polímeros no 

substrato de plantio em tubetes, assim como a dose ideal para cada volume desses mesmos 

substratos. 

Desta forma, objetivou-se testar doses do polímero hidroretentor a base de amido de 

milho, combinado com diferentes substratos visando à maximização da produção e qualidade 

de mudas de Eucalyptus dunnii Maiden aliado a análise química e física das misturas.  
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3.4 Material e métodos 

 

 

3.4.1 Análise do substrato e hidrogel 

 

 

A caracterização física e química do substrato comercial (Carolina Soil
®
) e misturas 

desenvolvidas e utilizadas no estudo foi realizada no Laboratório de Substratos do 

Departamento de Horticultura e Silvicultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), conforme a instrução normativa nº 17 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA, 2007) e Fermino (2003). Para a realização das análises, foram 

encaminhadas amostras de 2,5 litros de cada mistura de substrato sem adubação e contendo as 

diferentes doses do polímero comercial Zeba
®
 a base de amido de milho (0; 2; 4 e 6 g L

-1
) 

utilizados na produção das mudas. 

Dentre os atributos físicos relativos à densidade e umidade do substrato foram 

avaliadaa a densidade úmida (kg m
-3

); densidade seca (kg m
-3

), umidade (%) e porosidade 

total (%). As determinações do espaço de aeração e água disponível foram realizadas através 

do uso de funis de tensão, com 0, 10, 50 e 100 cm de coluna de água, correspondendo às 

tensões de 0, -10, -50 e -100 hPa. Após os procedimentos laboratoriais foram obtidas as 

seguintes variáveis (todas expressas em %):  

1. Porosidade total (PT): corresponde à umidade volumétrica presente nas amostras 

saturadas (0 hPa); 

2. Espaço de Aeração (EA): diferença obtida entre a porosidade total e a umidade 

volumétrica na tensão -10 hPa; 

3. Água Facilmente Disponível (AFD): volume de água encontrado entre  -10 e -

50hPa; 

4. Água Tamponante (AT): volume de água encontrado entre -50 e -100hPa; 

5. Água disponível (AD): obtida pela soma de AFD + AT; 

6. Água remanescente (AR 100): volume de água que permanece na amostra após ser 

submetida à tensão de -100 hPa; e 

7. Capacidade de Retenção de Água (CRA): é a quantidade de água retida por um 

substrato após ser submetido a uma determinada tensão. 

Os atributos químicos analisados foram a condutividade elétrica e o pH, com o uso de 

condutivímetro e potenciômetro (pHmetro), respectivamente. Para ambas as determinações 

utilizou-se a diluição de 1:5 (v/v), com água deionizada.  



58 

Foram também realizadas análises de pH, de condutividade elétrica e de teor total de 

sais solúveis (TTSS) em amostras de areia lavada com a adição do hidrogel (em cada dose). O 

pH e a condutividade elétrica foram analisadas da mesma forma que o substrato. Já o teor 

total de sais solúveis (TTSS) das amostras foi determinado através de cálculo considerando a 

CE (mS cm
-1

) e a densidade do material, em suspensão areia:água deionizada na proporção de 

1:10 (m/v), expressa como teor de KCl (RÖBER; SCHALLER, 1985).  

 

 

3.4.2 Crescimento inicial de mudas 

 

 

O estudo foi conduzido no Viveiro Florestal do Departamento de Ciências Florestais 

(29°43‟S; 53°43‟W) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), entre março e junho de 

2012. Conforme a classificação de Köppen, a região apresenta clima do tipo „Cfa‟ 

(subtropical úmido), caracterizado por apresentar temperatura média do mês mais frio entre -3 

e 18 °C, e do mês mais quente superior a 22° C, com precipitação média anual de 1.769 mm 

(MORENO, 1961). Ocorrem na região às quatro estações bem definidas, cujos meses mais 

frios compreendem entre junho e agosto, e os mais quentes entre dezembro e março. 

O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 4 x 4, em que os níveis do fator “A” referiram-se aos diferentes subtratos e os níveis 

do fator “B” às doses do hidroretentor (0; 2; 4 e 6 g L
-1

 de substrato). Os subtratos utilizados 

foram: 1) Comercial – Com (Carolina Soil 
®
); 2) Comercial (

1
/2) + vermiculita expandida de 

granulometria média (
1
/2) (Com+Ver); 3) Comercial (

1
/2) + casca de arroz carbonizada (

1
/2) 

(Com+CAC) e 4) Comercial (
1
/3) + casca de arroz carbonizada (

1
/3) + vermiculita expandida 

de granulometria média (
1
/3) (Com+Ver+CAC). O experimento foi realizado com seis 

repetições, cada uma composta por 24 plantas, sendo posteriormente consideradas para 

avaliação as oito plantas centrais de cada parcela. 

O substrato comercial (Carolina Soil 
®
), segundo o fabricante, é composto por turfa de 

Sphagno, vermiculita expandida, calcário dolomítico, gesso agrícola e fertilizante NPK. As 

características descritas na embalagem do produto são: pH=5,0 (± 0,5); condutividade 

elétrica=0,7 (± 0,3) mS cm
-1

; densidade seca=101 kg m-³; capacidade de retenção de água - 

CRA= 55% e umidade máxima= 60%. A vermiculita expandida de granulometria média 

possui pH= 7,0 (±0,5); condutividade elétrica=0,7 (± 0,5) mS cm
-1

; densidade seca=80 kg m
-3

; 

capacidade de retenção de água - CRA= 60% e umidade máxima= 10%.  
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O hidroretentor (Zeba
®
) corresponde a um polímero de origem vegetal derivado de 

milho, usado para absorver, reter e disponibilizar água e nutrientes às plantas. Conforme 

dados do fabricante, cada partícula do hidroretentor retém mais de 500 vezes seu peso em 

água e libera em torno de 95% da mesma, sob demanda das plantas. Possui uma vida útil de 

aproximadamente um ano.  

As sementes de Eucalyptus dunnii utilizadas são originárias de Área de Produção de 

Sementes da empresa da qual foi feita a aquisição do material. Conforme os dados fornecidos 

pela empresa o lote possuía pureza de 90% e porcentagem de geminação média de 80%. Após 

a aquisição das sementes até a semeadura (aproximadamente 1 ano) as sementes foram 

acondicionadas em embalagem de plástico semipermeável (90 micras de espessura) e 

armazenadas em câmara fria (T = 8 °C; UR = 85%).  

Para a instalação do experimento, foram utilizados tubetes com a capacidade de 110 

cm³. Ao substrato foi realizada a adição do polímero hidroretentor, conforme o tratamento, e 

da adubação. A adubação de base utilizada foi composta de fertilizante de liberação 

controlada na formulação 18-5-9 de NPK, respectivamente, sendo utilizada a dose de 6 g L
-1

 

de substrato, conforme recomendado por Bernardi et al. (2012), sendo o tempo de liberação 

dos nutrientes em torno de 4 a 6 meses. Para proporcionar uma mistura homogênea e garantir 

uma boa distribuição do polímero e do fertilizante ao substrato foi utilizada a porção de 5 

litros de substrato a cada mistura.  

Após a mistura do polímero e do adubo, procedeu-se o preenchimento dos tubetes com 

substrato conforme cada tratamento, dispostos nas bandejas e, em seguida submetidos à mesa 

vibratória por aproximadamente 10 segundos. Buscou-se um preenchimento dos tubetes em 

aproximadamente 80% do volume máximo possível para evitar derramamento do substrato 

após a hidratação com o hidrogel devido á expansão das partículas do hidroretentor durante a 

sua hidratação.  

A semeadura foi efetuada colocando-se duas a três sementes em cada recipiente. Para 

a cobertura das sementes foi utilizada uma fina camada peneirada de vermiculita visando 

cobertura homogênea sobre as pequenas sementes da espécie, sem adição do polímero.  

Após a semeadura, as bandejas foram levadas à casa de vegetação, onde 

permaneceram até a avaliação do experimento (90 dias). Com 40 dias, procedeu-se o raleio 

das mudas, permanecendo a mais vigorosa e centralizada no recipiente. Aos 60 dias procedeu-

se a diminuição da densidade das mudas na bandeja em 50%, passando da densidade inicial 

de 400 plantas/m
2
 para 200 plantas/m

2
 A irrigação foi realizada por uma barra de irrigação 

composta por aspersores do tipo microaspersão, com uma lâmina de 4 mm/dia, divididos em 4 
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horários, sendo acionada por um timer às 8:00 h, às 11:00 h, às 14:00 h e a última às 17:00 h. 

Optou-se em realizar todo o experimento em casa de vegetação com irrigação reduzida para 

melhor visualizar os efeitos do gel hidroretentor sobre cada um dos substratos testados.  

A avaliação das plantas foi efetuada aos 90 dias após a semeadura, através das 

seguintes variáveis: altura em centímetros (H), diâmetro do colo em milímetros (DC), relação 

altura/diâmetro do colo (H/DC), massa seca da parte aérea em gramas (MSPA), massa seca 

radicular em gramas (MSR), massa seca total em gramas (MST). Também foi calculado o 

Índice de Qualidade de Dickson (IQD), o qual é determinado em função da altura da parte 

aérea (H), do diâmetro do colo (DC), massa seca da parte aérea (MSPA) que é dada pela soma 

da massa seca do colo e das folhas e da massa seca de raízes (MSR), por meio da fórmula 

(DICKSON et al., 1960): 

 

    
       

      
       

  
        
       

 

 

A altura da parte aérea das mudas foi determinada a partir do colo até o lançamento do 

último par de folhas, utilizando-se uma régua graduada em milímetros. O diâmetro do colo 

das mudas foi determinado na altura do tubete com auxilio de um paquímetro digital com 

precisão de 0,01 mm. As mudas foram cortadas e separadas em parte aérea e radicular. A 

parte radicular contendo o substrato foi lavada em água corrente e, com auxilio de peneiras, 

foi efetuada a separação das raízes. Tanto as raízes quanto a parte aérea foi colocada em 

estufa com temperatura de 70 ºC até atingir peso constante, sendo após pesadas em balança de 

precisão.  

 

 

3.4.3 Procedimentos estatísticos 

 

 

Após avaliar a normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e a homogeneidade de 

variâncias por meio do teste de Bartlett, os dados foram submetidos à análise de variância. 

Quando necessário, realizou-se o desdobramento das interações, sendo as médias comparadas 

pelo teste de Scott-Knott e/ou regressão polinomial a 5% de probabilidade de erro. No caso de 

efeito significativo de equações quadráticas, determinou-se o ponto de máxima eficiência 

técnica (MET). O pacote estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011) foi utilizado para a análise 

dos dados. 
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3.5 Resultados e discussão 

 

 

3.5.1 Análise dos substratos 

 

 

De acordo com a análise de variância (Anexo 1), houve efeito significativo (p<0,001) 

para os fatores principais (substrato e dose do hidrogel) para os atributos água remanescente 

(AR), capacidade de retenção de água - CRA10, CRA50 e CRA100. Para os demais houve 

interação entre os fatores testados (p<0,05).  

Para os atributos densidade úmida (DU), densidade seca (DS) e umidade atual (UA), 

apesar da interação significativa entre os fatores testados pela análise de variância, os dados 

estão representados na Tabela 2, devido ao baixo ajuste das equações e por representar menor 

influência no substrato em comparação às características de retenção de água e porosidade, 

considerando-se o fator hidrogel e substrato.  

 

 

Tabela 2 – Determinação das características físicas analisadas nos diversos substratos 

contendo diferentes dosagens do polímero hidroretentor utilizados para a produção de mudas 

de Eucalyptus dunnii. Com: Substrato Comercial Carolina Soil
®
; Com+Ver: Substrato 

Comercial Carolina Soil
®
+Vermiculita expandida média; Com+CAC: Substrato Comercial 

Carolina Soil
®
+Casca de arroz carbonizada; Com+Ver+CAC: Substrato Comercial Carolina 

Soil
®
+Vermiculita expandida média+ Casca de arroz carbonizada.  

Determinação Substrato 
Dose hidroretentor (g L

-1
) 

0 2 4 6 

Densidade Úmida 

(kg m
-3

) 

Com 211,93 220,11 226,79 237,45 

Com+Ver 224,06 221,38 222,14 213,21 

Com+CAC 211,65 221,25 219,64 232,33 

Com+Ver+CAC 206,21 204,89 210,45 196,78 

Densidade Seca (kg 

m
-3

) 

Com 113,62 112,58 111,68 117,38 

Com+Ver 144,85 137,26 152,35 132,14 

Com+CAC 129,21 132,75 135,10 133,56 

Com+VER+CAC 137,74 142,44 143,51 137,92 

Umidade atual (%) 

Com 46,39 48,85 59,75 50,56 

Com+Ver 35,35 38,00 37,42 38,02 

Com+CAC 38,95 40,00 38,48 42,49 

Com+VER+CAC 33,20 30,45 31,72 29,88 
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A porosidade total (PT) elevou-se à medida que aumentou a dose do hidrogel em todos 

os substratos testados (Figura 1A). Sem a adição do hidrogel o substrato Com+CAC 

apresentou a maior PT, mantendo a tendência com a adição do polímero. O substrato 

Com+Ver, que apresentou a menor PT sem o hidrogel, aumentou de maneira progressiva com 

o aumento da dose, sendo um dos substratos com maior PT na dose 6,0 g L 
-1

 do hidrogel.  

Comportamento contrário (Figura 1B) foi observado para o espaço de aeração (EA). O 

aumento da dose de hidrogel adicionado ao substrato ocasionou diminuição do EA. Os 

substratos com adição da CAC apresentaram maior EA em relação aos demais, mas também 

declinando com o aumento da quantidade de hidrogel. A CAC possui partículas de diferentes 

tamanhos gerando uma melhor distribuição granulométrica. Ainda, nesse aspecto, deve-se 

considerar que a composição e a forma das partículas dos substratos têm influência na 

porosidade de aeração. Paiva e Gomes (2000) mencionam que a aeração do substrato depende 

da quantidade e do tamanho das partículas que definem a sua textura. 

Conforme os valores indicados como adequados para porosidade total dos substratos 

por Gonçalves e Poggiani (1996), a maioria dos substratos são considerados adequados, 

estando estes na faixa de 75 a 85% (Tabela 1). Entretanto, de acordo com De Boodt e 

Verdonck (1972), um substrato considerado ideal deve apresentar porosidade total de, pelo 

menos, 85%. Desta forma, os tratamentos com adição de hidrogel e CAC na sua composição 

apresentam as melhores características para este atributo. Segundo Couto et al (2003), a baixa 

densidade da CAC é uma característica importante quando se deseja aumentar a porosidade 

total do substrato, de modo a permitir uma melhor aeração do sistema radicial da muda.  

Comportamento semelhante  quanto à porosidade foi obtido por Martyn e Szot (2001), 

testando dosagens de hidrogel com o uso de casca de plantas como substrato. Segundo os 

autores a porosidade obtida foi mais baixa (62,2%) no substrato controle, sem adição do 

hidrogel, enquanto que as demais combinações proporcionaram valores mais elevados, 

variando de 80,5 - 83,9%. Ainda segundo os autores, a quantidade de microporos variou de 

4,2 para 6,7%. Verificou-se que quando foram aplicadas as doses mais altas de hidrogel, a 

contribuição dos microporos aumentou em comparação com o substrato de controle.  

Quanto ao EA (%), que é a diferença entre a porosidade total e o volume de água 

retida na tensão de 10 hPa, os valores obtidos encontram-se de acordo com os valores 

considerados ideais (20-30%) por De Boodt e Verdonck (1972), mesmo havendo a 

diminuição com o aumento da dose do hidrogel, a exceção do substrato comercial que 

apresentou valores inferiores com a adição superior a 4,0 g L
-1

 do polímero.  
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Figura 1 – A- Porosidade total (%); B – Espaço de aeração (%) em função de diferentes 

composições do substrato e dosagens do polímero hidroretentor na produção de mudas de 

Eucalyptus dunnii. Com: Substrato Comercial Carolina Soil
®
; Com+Ver: Substrato Comercial 

Carolina Soil
®
+Vermiculita expandida média; Com+CAC: Substrato Comercial Carolina 

Soil
®
+Casca de arroz carbonizada; Com+Ver+CAC: Substrato Comercial Carolina 

Soil
®
+Vermiculita expandida média+ Casca de arroz carbonizada.  

 

 

A adição do hidrogel provavelmente causa o preenchimento dos maiores poros, 

diminuindo o espaço de aeração, mas aumentando a retenção de água e a capacidade de 

retenção de água (Figura 2, Figura 3).  
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Figura 2 – A- Água disponível (%); B – Água facilmente disponível (%) e C – Água 

tamponante (%) em função de diferentes composições do substrato e dosagens do polímero 

hidroretentor na produção de mudas de Eucalyptus dunnii. Com: Substrato Comercial 

Carolina Soil
®
; Com+Ver: Substrato Comercial Carolina Soil

®
+Vermiculita expandida 

média; Com+CAC: Substrato Comercial Carolina Soil
®
+Casca de arroz carbonizada; 

Com+Ver+CAC: Substrato Comercial Carolina Soil
®

+Vermiculita expandida média+ Casca 

de arroz carbonizada.  
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A água disponível (AD) e a água facilmente disponível (AFD) apresentaram 

comportamento similar (Figura 2A e 2B). Ambas variaram conforme a dose do hidrogel 

adicionado e também em relação à mistura para compor o substrato. O substrato comercial e 

Com+CAC apresentaram aumento da AD e AFD com a elevação da dose do polímero. Já o 

substrato Com+Ver e Com+Ver+CAC não foram influenciadas pela presença do hidrogel, 

apresentando estabilidade ou até leve queda com a adição de maiores doses do polímero.  

Em relação à água tamponante (AT), houve mudança de comportamento de acordo 

com a mistura do substrato e a adição do polímero (Figura 2C). Enquanto que o substrato 

comercial apresentou aumento da AT com o aumento da dose do polímero, a mistura com 

vermiculita, CAC, ou ambos proporcionou diminuição da quantidade de AT ou tendência de 

estabilidade.  

De acordo com Abad et al. (1993), em condições ótimas, o substrato ideal deve 

apresentar entre 24 e 40% de água disponível (AD) para as plantas e 4 a 10% de água 

tamponante (AT). Somente o substrato comercial com a adição de 4,0 e 6,0 g L
-1

 de hidrogel 

foi possível atingir o mínimo destes atributos. Da mesma forma ocorre com a água facilmente 

disponível (AFD), no qual o recomendado é entre 20 a 30% segundo Abad et al. (1993); 

Carrijo et al. (2002); Fermino (2003) e Grassi Filho e Santos (2004). 

Para a água remanescente (AR) e capacidade de retenção de água (CRA), nas três 

tensões submetidas, não houve interação entre os fatores, mas houve efeito para os fatores 

isolados. Em relação à composição do substrato, a maior quantidade de AR foi obtida no 

tratamento Com+Ver, diferenciando dos demais tratamentos (Tabela 3). Para a capacidade de 

retenção de água na tensão 10 hPa, o substrato comercial apresentou a maior CRA, seguido 

pelo substrato Com+Ver. O substrato Com+CAC apresentou CRA intermediária, e a mistura 

dos três compostos apresentou a menor retenção de água nesta tensão. Na aplicação de 

tensões maiores (50 e 100 hPa), a maior retenção de água foi obtida com o substrato 

Com+Ver, diferenciando dos demais.  

A capacidade de retenção de água é determinada pelo teor, quantidade e características 

dos componentes do substrato, principalmente a matéria orgânica e alguns tipos de material 

inerte. Alguns materiais como a vermiculita retêm naturalmente grande quantidade de água, o 

que pode reduzir substancialmente a necessidade de irrigações ao longo do dia (FERRARI, 

2003). Conforme Wendling e Gatto (2002), a vermiculita possui alta capacidade de troca 

catiônica e retenção de água. Não é aconselhada ser usada pura devido ao seu alto custo, 

necessidade de adubações frequentes e por não permitir a formação de  um sistema radicial  

bem agregado a ela.  
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O substrato comercial também apresentou alta capacidade de retenção de água, 

superando a mistura dos três compostos. O substrato com menor capacidade de retenção foi a 

mistura com CAC.  

 

 

Tabela 3 – Água remanescente (AR) e capacidade de retenção de água (CRA) dos substratos 

submetido às tensões 10, 50 e 100 hPa em diferentes composições do substrato para a 

produção de mudas de Eucalyptus dunnii. Com: Substrato Comercial Carolina Soil
®
; 

Com+Ver: Substrato Comercial Carolina Soil
®
+Vermiculita expandida média; Com+CAC: 

Substrato Comercial Carolina Soil
®
+Casca de arroz carbonizada; Com+Ver+CAC: Substrato 

Comercial Carolina Soil
®

+Vermiculita expandida média+ Casca de arroz carbonizada.  

Composição 

substrato 

Atributo (%) 

AR (%) CRA 10 hPa 

(%) 

CRA 50 hPa 

(%) 

CRA 100 hPa 

(%) 

Com 39,87 b* 65,48 a 43,65 b 39,87 b 

Com+Ver 52,25 a 60,16 b 49,65 a 47,25 a 

Com+CAC 30,45 b 50,14 c 33,04 d 30,45 d 

Com+CAC+Ver 34,63 b 45,71 d 35,03 c 34,63 c 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 

probabilidade de erro. 
 

 

Vários trabalhos mostram que a CAC é um material que apresenta baixa capacidade de 

retenção de água necessitando de irrigação constante, o que pode tornar inconveniente a sua 

utilização em cultivos comerciais, sendo necessárias misturas com outros materiais (MELLO, 

2006), ou adição de polímeros retentores de água. Devido à ausência de interação entre os 

fatores, os dados de CRA não são mostrados individualmente para cada substrato e dose de 

hidrogel, mas de maneira informativa a Tabela 4 contém os resultados obtidos.  

A retenção do substrato Com+CAC aumentou de maneira progressiva com a adição do 

hidrogel. O acréscimo de um condicionador de solo, como o hidrogel, exibe a possibilidade 

do uso do material como substrato para a produção de mudas de qualidade, principalmente 

com a melhoria de algumas características como a capacidade de retenção de água no 

recipiente. De acordo com Medeiros et al. (2008), é necessária a indicação de substratos de 

baixo custo, que retenham as proporções adequadas de água e ar e permitam uma adequada 

circulação da solução nutritiva. Desta forma, a adição de uma porcentagem de CAC ao 
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substrato convencional, mais o uso de hidrogel pode representar um cumprimento destes 

quesitos.  

O tipo de mistura dos substratos, bem como a proporção de componentes de diferentes 

grupos, deve ser feito objetivando o ajuste das propriedades físicas, principalmente de 

retenção de água, uma vez que as químicas, em geral, podem ser facilmente modificadas com 

práticas de adubação e manejo de irrigação (WENDLING et al. 2002).  

 

 

Tabela 4 – Capacidade de retenção de água (CRA) do substrato Com+CAC (Substrato 

Comercial Carolina Soil
®
+Casca de arroz carbonizada) submetido às tensões 10, 50 e 100 hPa 

em diferentes dosagens de hidrogel para a produção de mudas de Eucalyptus dunnii.  

Dose hidrogel (g L
-1

) CRA 10 hPa CRA 50 hPa CRA 100 hPa 

0 24,33 37,82 21,53 

2,0 31,74 48,88 29,55 

4,0 36,55 54,82 33,89 

6,0 39,50 59,03 36,82 

 

 

Em relação à água remanescente (Figura 3A) e a capacidade de retenção de água 

(Figura 3B, 3C e 3D) em todas as tensões submetidas, o valor aumentou com a quantidade do 

polímero adicionado aos substratos. 

Quando o substrato apresenta baixa capacidade de retenção, a água disponível às 

plantas diminui rapidamente, exigindo irrigações frequentes. O contrário acontece com alta 

capacidade de retenção, a água disponível às plantas é mantida por mais tempo, o que permite 

um maior intervalo entre as irrigações. O inconveniente da baixa capacidade de retenção de 

água de um substrato agrava-se ainda mais quando a demanda evaporativa da atmosfera é 

elevada. Neste caso, torna-se difícil o manejo correto da irrigação, podendo acarretar em 

maior volume de água drenada e, consequentemente, maior perda de nutrientes, no caso de 

utilização da fertirrigação (FERNANDES, CORÁ, 2001). Desta forma, a utilização do 

hidrogel pode auxiliar nessa retenção de água, diminuindo a irrigação ou a sua frequência, 

especialmente em períodos mais quentes e com menor umidade relativa do ar, momento que a 

demanda evaporativa aumenta. Além disso, a demanda hídrica do eucalipto é muito elevada 

em comparação a outras espécies, e consequentemente a irrigação deve ser maior. Dessa 

forma, o conhecimento da capacidade de retenção de água é importante para permitir um 

manejo racional das plantas em função da quantidade de água disponível. 



68 

 

 

 

 
Figura 3 – A- Água remanescente; B- capacidade de retenção de água (CRA) a tensão 10 hPa; 

C- capacidade de retenção de água (CRA) a tensão 50 hPa e D - capacidade de retenção de 

água (CRA) a tensão 100 hPa dos substratos submetido a diferentes dosagens de hidrogel para 

a produção de mudas de Eucalyptus dunnii. 

 

 

Considerando os padrões estabelecidos por Gonçalves e Poggiani (1996); e Martínez 

(2002) mesmo sem a adição do hidrogel no substrato a quantidade de água retida em tensões 
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disponíveis para as plantas são categorizadas como acima do nível ideal no qual varia entre 

20-30% submetido a 50 hPa.  

O comportamento das curvas de retenção (Figura 4) demonstra que os hidrogéis 

podem funcionar como reservatórios de água no substrato. A curva de retenção de água do 

substrato representa a relação entre a umidade volumétrica e o potencial matricial, ou seja, a 

força com que a água está sendo retida pelo mesmo, fornecendo assim informações sobre a 

habilidade do material em reter e liberar água, dando ideia do volume de água disponível às 

plantas (SPIER et al., 2008). A determinação da curva de retenção é importante à medida que 

informa o volume de água disponível às plantas dentro de cada faixa de potencial matricial em 

uma determinada amostra do substrato (SPIER et al., 2008 ). 

 

 

 

Figura 4 – Curva característica de retenção de água dos substratos submetidos às tensões 10, 

50 e 100 hPa utilizando-se diferentes dosagens do hidrogel.  
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Dentre os substratos, o comercial apresentou os maiores valores de CE, independente da 

presença do hidrogel ou dose testada.  

 

 

Tabela 5 – Determinação das características químicas analisadas nos diversos substratos 

contendo diferentes dosagens do polímero hidroretentor utilizados para a produção de mudas 

de Eucalyptus dunnii. Com: Substrato Comercial Carolina Soil
®
; Com+Ver: Substrato 

Comercial Carolina Soil
®
+Vermiculita expandida média; Com+CAC: Substrato Comercial 

Carolina Soil
®
+Casca de arroz carbonizada; Com+Ver+CAC: Substrato Comercial Carolina 

Soil
®
+Vermiculita expandida média+ Casca de arroz carbonizada.  

Determinação Substrato 
Dose hidroretentor (g L

-1
) 

0 2 4 6 

CE (mS cm
-1

) 

Com 0,4633 0,3966 0,4500 0,4966 

Com+Ver 0,1967 0,2167 0,2033 0,2500 

Com+CAC 0,2433 0,3000 0,300 0,3300 

Com+VER+CAC 0,1367 0,1533 0,1967 0,2433 

pH 

Com 4,88 5,33 5,61 5,86 

Com+Ver 5,98 5,83 6,21 6,20 

Com+CAC 6,15 5,01 5,88 6,03 

Com+VER+CAC 6,34 6,47 6,59 6,09 

 

 

A salinidade inicial do substrato pode afetar o crescimento das plantas, onde valores 

de condutividade elétrica acima de 3,5 mS cm
-1

 são considerados excessivos para a maioria 

das espécies. Desta forma, dentre os substratos e doses do hidrogel analisados todos os 

tratamentos possuem valores bem abaixo do considerado limite para que possa ocorrer 

toxicidade. Deve-se lembrar que a salinidade presente no momento do cultivo é maior do que 

a analisada, visto que, a análise dos substratos foi realizada somente com a adubação contida 

no substrato comercial. Dessa forma, a maior CE obtida para o substrato comercial deve-se a 

adubação já incorporada a este. Consequentemente os tratamentos com menor proporção de 

substrato comercial (Com+Ver+CAC) apresentaram a menor CE.  

Em relação ao pH, a adição do polímero de amido de milho não apresentou um padrão 

de variação em relação a presença ou dose, principalmente por se tratar de um polímero mais 

neutro (Figura 5B). Entre os substratos, as misturas contendo a CAC apresentaram maior pH. 

A CAC apresenta maior pH devido ao processo da carbonização, entretanto, esses valores de 

pH da CAC podem variar conforme o manejo adotado no processo de carbonização. Baitel et 

al. (2008) observaram que com o aumento no tempo de carbonização da casca de arroz ocorre 
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elevação no pH do substrato formado, variando de 4,37 no menor tempo (18 min) até 9,05 no 

maior tempo (53 min), devido ao aumento dos teores de óxidos. 

Para verificar uma possível influência do polímero nas propriedades químicas do 

substrato foi realizada análise em amostras de areia lavada (material inerte) com água 

destilada. Neste caso, a adição do polímero vegetal ocasionou o aumento da condutividade 

elétrica, pH e teor total de sais solúveis (TTSS) (Figura 5). 

 

 

 

 

Figura 5 – A- Condutividade elétrica; B- pH e C - TTSS (teor totais de sais solúveis) em areia 

lavada em função da dose do polímero vegetal.  
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A areia lavada sem hidrogel praticamente não apresentou sais nas amostras, entretanto, 

com a adição do hidrogel, o teor de sais aumentou de forma progressiva conforme a dose do 

polímero. A concentração de sais solúveis apresenta este comportamento, pois é altamente 

influenciada pelo grau de hidratação do meio (BELLÉ, 1990). Entretanto, mesmo com a 

maior dose do hidrogel o teor de sais é baixo, não afetando o desenvolvimento das plantas.  

A adição do polímero na menor dose (2,0 g L
-1

) provocou o aumento de 6,0 para 7,0 

no grau de pH, indicando que o aumento na concentração de hidrogel não alterou 

substancialmente o valor de pH. 

 

 

3.5.2 Desenvolvimento inicial de Eucalyptus dunnii 

 

 

A análise de variância mostrou que houve interação entre os fatores principais para a 

variável altura (p<0,001) e diâmetro de coleto (p<0,001) (Apêndice 2). Para a relação 

altura/diâmetro de coleto (H/DC) houve efeito significativo somente para o fator substrato 

(p<0,001), da mesma forma para a variável massa seca radicular – MSR (p=0,042) e massa 

seca total – MST (p=0,048). Para a variável massa seca da parte aérea – MSPA houve efeito 

significativo para os dois fatores principais, substrato (p=0,027) e dose do hidroretentor 

(p=0,038). Para o índice de qualidade de Dickson (IQD) houve efeito significativo somente 

para a dose do hidroretentor (p=0,045) (Apêndice 3). 

Efeito significativo do hidrogel também foi observado em outro estudo. Maldonado-

Benitez et al. (2011) estudando a combinação de hidrogel com diferentes substratos em mudas 

de Pinus obtiveram interação, ou efeito do fator principal entre misturas de substratos e doses 

de hidrogel para as variáveis altura, diâmetro, peso seco da parte aérea, peso seco radicular, 

relação parte aérea raiz e índice de qualidade de Dickson. Este resultado indica que alguns 

componentes para a formação de substratos têm influência na qualidade das mudas de Pinus 

conforme a quantidade de hidrogel. 

Utilizando o substrato comercial, observou-se que a maior altura das mudas foi obtida 

empregando-se a dose de 1,58 g L
-1

 do polímero vegetal (Figura 6). A não utilização do 

polímero resultou em menor altura em relação aos demais tratamentos. Provavelmente, o 

aumento da retenção de água com a dose do hidrogel e o substrato comercial ser um produto 

com alta capacidade de retenção de água (Tabela 3), doses mais elevadas do polímero podem 
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ter causado um acúmulo excessivo de água, prejudicando o crescimento da muda em altura, 

podendo dificultar a absorção de nutrientes pelo sistema radicular. 

 

 

 

Figura 6 – Altura (cm) das mudas de Eucalyptus dunnii utilizando diferentes doses do 

polímero vegetal e diferentes substratos, aos 90 dias após semeadura. Com: Substrato 

Comercial Carolina Soil
®
; Com+Ver: Substrato Comercial Carolina Soil

®
+Vermiculita 

expandida média; Com+CAC: Substrato Comercial Carolina Soil
®

+Casca de arroz 

carbonizada; Com+Ver+CAC: Substrato Comercial Carolina Soil
®
+Vermiculita expandida 

média+ Casca de arroz carbonizada. 

 

 

O substrato comercial mais casca de arroz (Com+CAC) propiciou o aumento da altura 

das mudas quando utilizou-se 3,86 g L
-1

 do polímero vegetal (Figura 6). A concentração mais 

elevada (6 g L
-1

) provocou redução na altura das mudas. O não uso do polímero, neste tipo de 

substrato, produziu mudas de menor porte. Provavelmente, este fato decorre da perda de água 

e nutrientes pelo uso da casca de arroz, sendo este um componente do substrato poroso e com 

menor capacidade de retenção de água (Tabela 3). Estas características são confirmadas por 

diversos autores (KÄMPF, 2005; FERMINO; BELLÉ, 2000; BACKES et al., 1988) os quais 

 Com + CAC:  y = + 14,339 + 3,4348x - 0,4444x2  
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 (p: 0,019)    MET: 1,58 g L-1 
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citam que a casca de arroz carbonizada possui as seguintes características: baixa densidade, 

pH próximo da neutralidade, baixa salinidade, elevada porosidade, destacando-se pelo 

elevado espaço de aeração, baixa retenção de água e manutenção da estrutura no decorrer do 

cultivo.  

Justifica-se o uso de casca de arroz devido ao menor custo, entretanto o uso deste 

material como substrato para mudas florestais, muitas vezes, esbarra na baixa disponibilidade 

de nutrientes e alta lixiviação. O uso do hidroretentor é uma alternativa viável quando se faz 

uso deste tipo de material, por possibilitar menor lixiviação de nutrientes e maior retenção de 

água, o que irá contribuir para a melhoria da qualidade final das mudas. Estas propriedades 

são reforçadas por Gonçalves et al. (2000), no qual comentam que alguns substratos leves, de 

baixa densidade, como a casca de arroz carbonizada elevam a macroporosidade das misturas 

reduzindo a capacidade de retenção de água do substrato.  

O uso de casca de arroz carbonizada como componente de subtrato para a produção de 

mudas de Eucalyptus foi justificada em estudo de Lang e Botrel (2008). Para os autores, o uso 

do substrato composto por 50% de substrato comercial (Plantmax®) e 50% de casca de arroz 

carbonizada proporcionou melhores resultados na variável altura, diâmetro de coleto, peso da 

matéria seca da parte aérea e da raiz de mudas de Eucalyptus grandis, comparando-se com 

outras combinações de misturas com de casca de arroz, vermiculita, cama de aviário e 

substrato comercial (Plantmax
®
). 

Estudando a influência de misturas de substratos e dose de hidrogel na produção de 

mudas de Pinus, Maldonado-Benitez et al. (2011) encontraram maior altura das mudas de 

Pinus com o uso de 4 g L
-1

 do hidrogel utilizando a mistura dos substratos casca de Pinus e 

serragem, sendo este um componente de substrato também considerado de maior aeração, a 

exemplo da casca de arroz carbonizada. Os autores também descreveram que a obtenção deste 

substrato não possibilitou grande retenção de água e nutriente, mas com o uso do hidrogel 

essa característica pode ser alterada, influenciando no bom crescimento das mudas.  

Quando utilizada a mistura do substrato comercial e vermiculita expandida, o polímero 

vegetal não apresentou grande influência em comparação aos demais substratos, sendo que a 

maior altura foi alcançada com o uso de 2,01 g L
-1

 do polímero vegetal (Figura 6). No uso da 

maior dose do hidrogel (6 g L
-1

) as mudas tiveram menor altura em comparação à ausência do 

hidroretentor. 

Tendo em vista que o substrato comercial misturado a vermiculita expandida 

apresentou alta capacidade de retenção de água, os resultados indicam que o uso do hidrogel 

pode ser suprimido, ou utilizado em menor dose (2 g L
-1

). Os resultados da análise física do 
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substrato refletem nas características morfológicas, principalmente na redução da altura das 

mudas com o aumento da dose do hidrogel e utilização do substrato Com+Ver. Em relação ao 

DC houve pequeno acréscimo com a maior dose do hidrogel. 

Segundo Gonçalves et al. (2000), substratos com maior CRA requerem maior rigor de 

controle de irrigação, com o intuito de evitar o encharcamento, fato que provavelmente tenha 

ocorrido com as maiores doses do polímero. Substratos com maior CRA possuem, 

normalmente, menores perdas por lixiviação de nutrientes, podendo, desta forma, produzir 

mudas com maior altura e diâmetro do coleto (HUETT; MORRIS, 1999). Este 

comportamento foi verificado em alguns tratamentos deste estudo, onde maiores doses de 

hidrogel proporcionou incremento em altura das mudas de Eucalyptus dunnii.  

O excesso de umidade no solo ou substrato pode provocar estresse para as plantas. 

Esta condição leva a falta de oxigênio para as raízes, o que provoca a morte dos tecidos 

radiculares por favorece a fermentação lática e acidose nas células, podendo também levar a 

redução na absorção de nutrientes e água por falta de energia, ocasionando a diminuição do 

desenvolvimento das plantas (TAIZ; ZEIGER, 2009). 

O desenvolvimento de qualquer parte da planta está comprovadamente relacionado à 

disponibilidade de água e nutrientes (LOPES, 2004). A falta de água e nutriente afeta 

diretamente o crescimento em altura e em diâmetro, reduzindo a expansão celular e a 

formação da parede celular, influenciando negativamente a produção de reguladores de 

crescimento (SASSE et al. 1996). Tal implicação foi constatada na utilização de 

concentrações adequadas do hidroretentor, proporcionando incremento de altura e diâmetro 

do coleto.  

A dose 3,18 g L
-1

 do polímero vegetal apresentou a maior média de altura das mudas 

de Eucalyptus dunnii na mistura dos componentes - casca de arroz carbonizada e vermiculita 

expandida - ao substrato comercial (Figura 6). O aumento da dose do hidrogel mostra uma 

tendência de diminuição de altura das mudas. O não uso do polímero também ocasionou a 

formação de mudas com altura reduzida.  

O diâmetro do coleto para as mudas em substrato comercial apresentou 

comportamento diferente do obtido para altura (Figura 7). A altura das mudas foi maior em 

doses intermediárias do hidrogel, já o diâmetro do coleto aumentou conforme as doses do 

polímero vegetal. 

O uso de maior dose do hidroretentor possibilitou maior disponibilidade de água e 

nutrientes às mudas, principalmente em substratos com alta capacidade de lixiviação e baixa 

retenção de água, como é o caso da casca de arroz carbonizada. O uso entre 4 a 6 g L
-1 

do 
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hidroretentor possibilitou maior diâmetro do coleto para as mudas, proporcionando, desta 

forma, melhor qualidade. O diâmetro de coleto no uso de substrato comercial + vermiculita 

expandida também aumentou com a dose de hidroretentor utilizada (Figura 7). Observou-se 

uma tendência crescente do diâmetro de coleto com o aumento da dose do hidroretentor 

obtendo-se o maior valor com o uso de 6 g L
-1

 do polímero.  

 

 

 

Figura 7 – Diâmetro de coleto (cm) das mudas de Eucalyptus dunnii utilizando diferentes 

doses do polímero vegetal e diferentes substratos, aos 90 dias após semeadura. Com: 

Substrato Comercial Carolina Soil
®
; Com+Ver: Substrato Comercial Carolina 

Soil
®
+Vermiculita expandida média; Com+CAC: Substrato Comercial Carolina Soil

®
+Casca 

de arroz carbonizada; Com+Ver+CAC: Substrato Comercial Carolina Soil
®

+Vermiculita 

expandida média+ Casca de arroz carbonizada. 

 

 

Quanto à relação H/DC no qual houve efeito significativo para o fator substrato 

(Tabela 6), a mistura dos componentes casca de arroz carbonizada e vermiculita expandida ao 

substrato comercial teve o menor valor, não diferenciando do substrato comercial. A mistura 

do substrato comercial + vermiculita e substrato comercial + casca de arroz produziu mudas 

com relação H/DC maior, ou seja, mudas mais altas e com diâmetro do coleto menor. 

Segundo Sturion e Antunes (2000), as mudas com baixo diâmetro do coleto e alturas elevadas 

são consideradas de qualidade inferior às menores e com maior DC.  
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Tabela 6 – Massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca radicular (MSR) e massa seca total 

(MST) de mudas de Eucalyptus dunnii utilizando diferentes substratos, 90 dias após 

semeadura. Com: Substrato Comercial Carolina Soil
®
; Com+Ver: Substrato Comercial 

Carolina Soil
®
+Vermiculita expandida média; Com+CAC: Substrato Comercial Carolina 

Soil
®
+Casca de arroz carbonizada; Com+Ver+CAC: Substrato Comercial Carolina 

Soil
®
+Vermiculita expandida média+ Casca de arroz carbonizada. 

Tratamento Relação 

 H/DC 

MSPA 

 (g) 

MSR  

(g) 

MST 

(g) 

Com 9,92 b 1,92 b 0,65 c 2,60 b 

Com+ Ver 10,95 a 2,50 a 0,90 a 3,39 a 

Com + CAC 10,94 a 1,97 b 0,93 a 2,79 b 

Com+ Ver +CAC 9,37 b 2,12 a 0,81 b 3,06 a 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 

probabilidade de erro.  

 

 

A razão altura da planta/diâmetro do coleto indica a qualidade de mudas a serem 

levadas ao campo, uma vez que se espera equilíbrio no desenvolvimento. Mudas com 

menores valores para essa razão são mais resistentes às condições ambientais adversas 

(CAMPOS; UCHIDA, 2002). Bernardi et al. (2012), pesquisando a influência da adubação 

em mudas de Corymbia citridora com a presença de 6 g L
-1 

de hidroretentor, encontraram 

valores de relação H/DC próximos a 7,5, não havendo diferença entre o uso ou não do 

hidrogel. A pesquisa foi realizada utilizando-se substrato comercial composto por casca de 

Pinus, vermiculita, corretivo de acidez, uréia, sulfato de amônio e superfosfato simples, 

irrigação diária de 20 mm e adubação de liberação lenta na formulação NPK 19-6-10.  

Neste estudo, os valores encontrados para a relação H/DC em todos os tratamentos 

foram acima do recomendado por Carneiro (1995), o qual cita que a relação H/DC deve-se 

situar entre os limites 5,4 até 8,1. Trigueiro e Guerrini (2003), em mudas de Eucalyptus 

grandis, também observaram valores de H/DC (~11,0) superiores à faixa recomendada, o que 

segundo esses autores está relacionado ao maior incremento no crescimento em altura do que 

em diâmetro e talvez o H/DC indicado para o gênero Eucalyptus é maior que o recomendado 

por Carneiro (1995), o que justifica os resultados obtidos.  

Tratamentos com 100% de substrato comercial (Carolina Soil
®
) e a composição de 

35% de casca de arroz carbonizada, 35% de vermiculita e 30% de fibra de coco 

proporcionaram respostas à altura de mudas, diâmetro do coleto e relação H/DC muito 
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satisfatórias à produção de mudas de eucalipto, contudo não apresentaram diferença no 

desenvolvimento das mudas entre os tratamentos (SPERANDIO et al., 2011). 

Em estudo utilizando o substrato comercial Multiplant
®
, composto por 60% de casca 

de Pinus, 15% de vermiculita e 25% de húmus e terra vegetal, Trigueiro e Guerrini (2003) 

encontraram resultados semelhantes aos observados neste trabalho, para a altura e diâmetro do 

coleto de mudas de Eucalyptus grandis aos 90 dias após semeadura. 

A MSPA (Tabela 5) foi maior com a utilização do substrato Com+Ver e com a mistura 

dos três componentes. Para a MSR as misturas dos substratos Com+Ver e Com+CAC 

proporcionaram as maiores média. Com o substrato comercial foram obtidas mudas com a 

menor massa seca radicular. A MST apresentou resultados semelhantes, sendo que a mistura 

entre Com + Ver e a mistura dos três compostos proporcionaram os maiores valores.  

Os resultados mais satisfatórios das misturas dos componentes, para a maioria das 

variáveis estão de acordo com o que comentam Wendling e Gatto (2002). Segundo os autores, 

como a diversidade de substratos é grande, não há um substrato perfeito para todas as 

condições e espécies. É sempre preferível usar componentes de um substrato em forma de 

mistura, visto que os mesmos podem apresentar características desejáveis e indesejáveis à 

planta, quando usados isoladamente. 

A mistura do substrato comercial com componentes mais porosos, como a vermiculita 

e a casca de arroz carbonizada, possibilitaram um melhor enraizamento, o que pode ser 

benéfico principalmente no momento da implantação a campo. De acordo com Almeida et al. 

(2005), a maior biomassa de raiz proporciona um melhor desempenho das mudas a campo, 

pois a probabilidade de sobrevivência da planta será maior, em razão da maior facilidade de 

sustentação e maior área para absorção de água e nutrientes. 

De modo geral, observou-se que o tratamento Com+Ver apresentou as maiores médias 

para a maioria das variáveis analisadas. Segundo Klein et al. (2002), esses resultados podem 

ser consequência das alterações nas propriedades físico-hídricas de substratos comerciais, 

aliados à mistura de vermiculita em diferentes proporções, podendo melhorar a 

disponibilidade de água às plantas e a porosidade. A inclusão da vermiculita expandida na 

composição dos substratos aumenta sua capacidade de retenção de água, pois esse mineral 

absorve até cinco vezes o seu volume em água. Além disso, contém também potássio e 

magnésio disponíveis e possui elevada capacidade de troca catiônica (FILGUEIRA, 2003). 

As mudas de Eucalyptus dunnii apresentaram a maior MSPA utilizando-se 3,38 g L
-1

 

do hidroretentor, exibindo tendência de queda com o aumento da dose (Figura 8). Quanto 

maior a biomassa, melhor a qualidade das mudas, pois representa a biomassa foliar e caulinar, 
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representando a estrutura aérea da muda apta a realizar fotossíntese e alocar carbono para as 

diferentes partes da planta. 

A menor massa seca da parte aérea foi observada na ausência do hidrogel. Como o 

experimento foi conduzido sob condição de baixa disponibilidade hídrica (4 mm diários), as 

plantas submetidas a este tratamento apresentaram, em períodos mais quentes, leves sintomas 

de murcha. O déficit hídrico provoca a diminuição do crescimento, e consequentemente, a 

diminuição da massa seca da parte aérea. Segundo Boyer (1970) o desenvolvimento e a 

expansão foliar são muito sensíveis à deficiência hídrica, podendo ser completamente inibida 

sob níveis moderados de estresse. Taiz e Zeiger (2009) comentam que a expansão foliar é um 

processo movido pelo turgor e é extremamente sensível ao déficit hídrico.  

 

 

 

Figura 8 – Massa seca da parte aérea (MSPA) das mudas de Eucalyptus dunnii utilizando 

diferentes doses do polímero vegetal, aos 90 dias após semeadura.  

 

 

O efeito benéfico do hidrogel também foi verificado na produção de mudas de cafeeiro 

(Coffea arabica). Azevedo (2000), estudando a eficiência do hidrogel no fornecimento de 

água às mudas, constatou que o efeito do polímero sobre as características estudadas (altura 

de plantas, massa seca da parte aérea e massa seca de plantas) foi significativo, mostrando que 

a presença do hidrogel no substrato permitiu ampliar os intervalos entre irrigações sem 

comprometer o crescimento da planta por déficit de água, além de confirmar que quanto 

menor o fornecimento de água, maior a importância do polímero. 
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O uso do gel hidroretentor, principalmente na concentração 3,29 g L
-1

, proporcionou 

mudas com maiores índices de qualidade de Dickson, o qual apresenta maiores valores de 

diâmetro do coleto, massa seca da parte aérea, do sistema radicular e total, e menores valores 

da relação parte aérea/sistema radicular e da relação H/DC mostrando um bom indicativo de 

qualidade das mudas quando se faz a utilização do polímero, principalmente em doses 

adequadas (Figura 9).  

 

 

 

Figura 9 – Índice de qualidade de Dickson (IQD) das mudas de Eucalyptus dunnii utilizando 

diferentes doses do polímero vegetal, aos 90 dias após semeadura.  

 

 

O Índice de Qualidade de Dickson é um bom indicador da qualidade das mudas, pois 

em seus cálculos são considerados a robustez e o equilíbrio na distribuição da biomassa de 

mudas e, dessa forma, pondera os resultados de vários parâmetros importantes empregados 

para avaliação da qualidade. As variáveis morfológicas e os índices utilizados para avaliação 

da qualidade das mudas podem ser utilizados isoladamente ou em conjunto, para classificação 

do padrão da qualidade de mudas, desde que sejam empregados em mudas desenvolvidas em 

condições de ambiente semelhantes (FONSECA, 2002). 

Para a maioria das variáveis avaliadas, destacando-se altura, diâmetro de coleto, 

MSPA e IQD, o uso do hidrogel até certas dosagens é benéfico à qualidade das mudas. Este 

comportamento é corroborado por Azevedo et al. (2002a) e Peterson (2003) que concluíram 

que a adição de hidrogel otimiza a disponibilidade de água, reduz as perdas por percolação e 
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lixiviação de nutrientes e melhora a aeração e drenagem do solo ou substrato, acelerando o 

desenvolvimento aéreo das plantas. Zonta et al. (2009) comentaram que o aumento da 

absorção e retenção da água pelo hidrogel tornará a água mais facilmente disponível para as 

plantas, possibilitando um melhor desenvolvimento inicial destas. 

 

 

3.6 Conclusões 

 

 

Com a adição do polímero vegetal houve melhora das características químicas e físicas 

dos substratos, principalmente as relacionadas à porosidade, água disponível e capacidade de 

retenção de água.  

As dosagens de 2 e 4 g L
-1

 do hidroretentor apresentaram o melhor crescimento das 

mudas de Eucalyptus dunnii.  

O substrato com casca de arroz carbonizada apresenta melhoria das características do 

substrato e maior crescimento das mudas com a adição do hidrogel, o mesmo não ocorrendo 

com o uso da vermiculita.  

 

 





 

4 CAPÍTULO II 

INFLUÊNCIA DO HIDROGEL E DA ADUBAÇÃO NA PRODUÇÃO DE 

MUDAS DE Eucalyptus dunnii Maiden 

 

4.1 Resumo 

A irrigação aliada ao uso de alguns tipos de substratos com baixa capacidade de 

retenção de água reduz a sua capacidade de reter nutrientes antes que lixiviem e, uma das 

alternativas pode ser a adição de polímeros hidroretentores ao substrato que possam contribuir 

para a absorção dos fertilizantes aplicados e sua lenta liberação. Neste estudo, objetivou-se 

avaliar se a presença do hidrogel afeta as propriedades físicas e químicas do substrato e a 

relação do hidrogel com doses de adubação no desenvolvimento de mudas de Eucalyptus 

dunnii Maiden. No substrato com presença e ausência do hidrogel foi realizada análise de 

características químicas e físicas. O experimento de produção de mudas foi conduzido em 

casa de vegetação sob irrigação reduzida, utilizando delineamento inteiramente casualizado 

em arranjo bifatorial 2 x 6, em que os níveis do fator “A” referiram-se a presença (6 g L
-1

) ou 

ausência do hidrogel (poliacrilamida) e os níveis do fator “B”, às doses do fertilizante de 

liberação controlada – FLC (0; 25; 50; 75; 100 e 125% da dose usual). Após 90 dias de 

semeadura foi realizada a avaliação de parâmetros morfológicos das mudas. O uso do 

hidrogel apresentou melhoria das características físicas e químicas do substrato, 

principalmente aos atributos que envolvem retenção e disponibilização de água às plantas. 

Houve interação significativa para a maioria das variáveis analisadas, mostrando que a 

qualidade das mudas pode ser influenciada pelas dosagens do FLC de maneira distinta, 

dependendo da presença do hidrogel. Com a adição do hidrogel e aproximadamente 50-75% 

da adubação convencional, houve aumento da altura, diâmetro de coleto, massa seca, 

radicular e total, além do índice de qualidade de Dickson. Com o uso do hidrogel e adubação 

superior a 100% há redução do crescimento das mudas. Já sem a adição do polímero, o 

melhor desempenho das mudas é obtido com doses superiores a 100% da adubação 

convencional. Em geral, o uso do polímero permite a redução em, pelo menos, 25% da 

adubação convencional (6 g L
-1

), podendo atingir até 50% dependendo da variável observada.  

 

Palavras-chave: Produção de mudas. Fertilizantes de liberação controlada. Polímero 

hidroretentor. Economia de fertilizantes.  
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4.2 Abstract 

The irrigation together with the use of some substrates with low water retention 

capacity reduces its ability to retain nutrients before leaching, and an alternative may be the 

addition of polymers to the substrate hidroretentores that can contribute to the absorption of 

fertilizers applied and its slow release. This study aimed to evaluate whether the presence of 

the hydrogel affects the physical and chemical properties of the substrate and the ratio of the 

hydrogel with fertilization rates in developing seedlings of Eucalyptus dunnii Maiden. In the 

substrate with and without the hydrogel was analyzed for chemical and physical 

characteristics. The experimental production of seedlings was conducted in a greenhouse 

under reduced irrigation, using a randomized design in 2 × 6 factorial arrangement, in which 

the levels of the factor "A" referred to the presence (6 g L
-1

) or absence the hydrogel 

(polyacrylamide), and the levels of the factor "B" , at doses of controlled-release fertilizer - 

FLC (0, 25, 50, 75, 100 and 125% of the usual dosage). After 90 days of sowing was the 

evaluation of morphological parameters of seedlings. The use of the hydrogel showed 

improved physical and chemical characteristics of the substrate, especially the attributes 

involving water retention and availability of the plants. Significant interaction for most of the 

variables analyzed, showing that the quality of seedlings can be influenced by the FLC 

measurements differently, depending on the presence of the hydrogel. With the addition of the 

hydrogel and approximately 50-75% of conventional fertilization, increased height, diameter 

collect, dry mass, root and all, in addition to the Dickson quality index. With the use of 

hydrogel and fertilization over 100% growth decreased seedling. Already without the addition 

of the polymer, the best performance is obtained from seedlings at doses higher than 100% 

conventional fertilization. In general, the use of the polymer allows a reduction of at least 

25% of the conventional fertilization (6 g L
-1

), reaching up to 50% depending on the observed 

variable. 

 

Keywords: Seedling production. Controlled release fertilizers. Polymer hidroretentor. 

Economics of fertilizer. 
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4.3 Introdução 

 

 

A produção de mudas sadias e bem desenvolvidas é um fator de extrema importância 

para qualquer cultura, principalmente, para aquelas que apresentam caráter perene, como é o 

caso do eucalipto. Quando esta etapa é bem conduzida tem-se uma atividade mais sustentável, 

com maior produtividade e com menor custo.  

Para a produção de mudas de qualidade superior é necessário investigar as técnicas 

mais adequadas utilizadas em viveiro, as quais corresponderão às maiores taxas de 

sobrevivência e crescimento inicial no pós-plantio. A demanda por mudas de qualidade e de 

crescimento rápido tem sido crescente, resultado da tecnologia de produção que está em 

constante evolução para os reflorestamentos (HAASE, 2008). 

A escolha de insumos materiais e técnicas empregadas devem ser planejadas de acordo 

com o objetivo da produção, espécie a ser propagada e tamanho final da muda, levando-se em 

conta também aspectos de viabilidade econômica e disponibilidade dos produtos. 

A fertilização é uma das práticas mais importantes na produção de mudas, 

especialmente quando as plantas são produzidas em recipientes com volume limitado, que 

afeta o seu crescimento (LANDIS, 1989). Essa variável cultural pode acelerar ou diminuir o 

crescimento da planta, alterar a composição nutritiva dos tecidos, tendo efeitos sobre os níveis 

de reserva, resistência ao estresse hídrico, frio e doenças, afetando todos os atributos de 

qualidade de uma muda florestal (OLIET et al., 1999).  

A necessidade de adubação decorre do fato de que nem sempre o substrato é capaz de 

fornecer todos os nutrientes que as plantas precisam para um adequado crescimento, 

principalmente quando é utilizado tubete como recipiente, em função do pequeno volume de 

substrato utilizado. As características e quantidade de adubos a aplicar dependerão das 

necessidades nutricionais das espécies florestais, da fertilidade deste substrato, da 

compatibilidade dos adubos com o substrato, da eficiência dos adubos e, de fatores de ordem 

econômica (GONÇALVES, 1995).  

A eficiência das adubações depende basicamente das doses e fontes dos adubos 

utilizados, da capacidade de troca catiônica e das características físicas do substrato (SGARBI 

et al., 1999), podendo ainda ser influenciada por uso de aditivos, como polímeros 

hidroretentores (AZEVEDO et al., 2002b; GEESING; SCHMIDHALTER, 2004). 

Os polímeros hidroretentores, também chamado de géis hidroretentores ou de 

hidrogéis são caracterizado pela capacidade de absorver e liberar água e nutrientes solúveis. A 
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natureza do arranjo das moléculas confere a esse material uma forma granular quando seco e, 

ao ser hidratado, os grânulos dilatam-se, transformando-se em partículas de gel 

(PREVEDELLO; BALENA, 2000).  

O polímero vem sendo comercializado com as justificativas de que, ao ser incorporado 

ao substrato, permite maior retenção de água e de fertilizantes, que podem lentamente ser 

liberados para as plantas em função dos ciclos absorção – liberação. Além disso, segundo 

Taylor e Halfacre (1986), a adição de hidrogel, em função de sua elevada capacidade de troca 

catiônica (CTC), reduz a lixiviação de nutrientes. 

Tais polímeros devem ser cuidadosamente avaliados, em cada campo de utilização, 

tendo em vista os efeitos secundários potencialmente adversos que podem estar associados. 

Em casos de excesso de sais e nutrientes no substrato, a adição do polímero pode ter pouca 

influência no crescimento e desenvolvimento das plantas, podendo até se tornar prejudicial 

(PETERSON, 2003). 

O excesso hídrico causa o encharcamento do substrato, dificulta a aeração e as 

atividades de microrganismos, provoca a lixiviação de nutrientes essenciais, o surgimento de 

doenças (principalmente fúngicas) e provoca o desperdício do recurso natural. Já o déficit 

hídrico reduz a capacidade metabólica da planta, podendo levar a mesma a atingir o ponto de 

murcha permanente, acarretando a sua morte (LIMA, 1999). 

Segundo Wu e Liu (2008), nutrientes como nitrogênio e potássio são facilmente 

perdidos por lixiviação, portanto, somente uma pequena quantidade desses é absorvida pelas 

plantas. Para suprir essa carência, é necessária a aplicação de doses extras, o que causa 

enorme desperdício de fertilizante, bem como problemas de poluição ambiental. 

Portanto, o fornecimento adequado de água e nutrientes, contribuem, de forma 

expressiva, tanto no aumento da produtividade como no aumento da produção. Nessa 

situação, a otimização da eficiência do uso da água e nutrientes é fundamental para ampliar a 

produtividade e reduzir o custo de produção (FAGERIA, 1998). 

Uma opção seria a utilização de hidrogéis como veículos carreadores para liberação 

controlada, pois liberam água e nutrientes paulatinamente, retardando e, consequentemente, 

diminuindo sua perda no perfil do solo. Essas características podem ser atribuídas ao fato de 

que a presença de hidrogel pode modificar propriedades físicas adversas do solo, como baixa 

capacidade de retenção de água e excessiva permeabilidade (SHAVIV, 2001). 

A preocupação com o uso de hidrogéis incorporados aos substratos é citada por 

Bowman et al. (1990), que a justifica pela presença de sais fertilizantes que, de modo geral, é 

acentuada nos viveiros e, como tal, impede ou limita a capacidade de retenção dos polímeros. 
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Desta forma, objetivou-se avaliar se a presença do hidrogel afeta as propriedades 

físicas e químicas do substrato e a relação do hidrogel com doses de adubação no crescimento 

de mudas de Eucalyptus dunnii Maiden. 

 

 

4.4 Material e métodos 

 

 

4.4.1 Análise do substrato e hidrogel 

 

 

A caracterização física e química do substrato comercial (Carolina Soil
®

) utilizado no 

estudo foi realizada no laboratório de Substratos do Departamento de Horticultura e 

Silvicultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), conforme a instrução 

normativa nº 17 do Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento (MAPA, 2007) e 

Fermino (2003). Para a realização das análises, foram encaminhadas amostras de 2,5 litros de 

substrato sem a adubação, sendo uma amostra sem a presença do hidrogel e outra com a 

presença (6 g L
-1

). 

Dentre os atributos físicos relativos à densidade e umidade do substrato foram 

avaliadas a densidade úmida (kg m
-3

); densidade seca (kg m
-3

) e a umidade (%). As 

determinações da porosidade total, do espaço de aeração e da água disponível foram 

realizadas através do uso de funis de tensão, com 0, 10, 50 e 100 cm de coluna de água, 

correspondendo às tensões de 0, -10, -50 e -100 hPa. Após os procedimentos laboratoriais, 

foram obtidas as seguintes variáveis (todas expressas em %):  

1. Porosidade total (PT): corresponde à umidade volumétrica presente nas amostras 

saturadas (0 hPa); 

2. Espaço de Aeração (EA): diferença obtida entre a porosidade total e a umidade 

volumétrica na tensão -10 hPa; 

3. Água Facilmente Disponível (AFD): volume de água encontrado entre  -10 e -

50hPa; 

4. Água Tamponante (AT): volume de água encontrado entre -50 e -100hPa; 

5. Água disponível (AD): obtida pela soma de AFD + AT; 

6. Água remanescente (AR 100): volume de água que permanece na amostra após ser 

submetida à tensão de -100 hPa; e 
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7. Capacidade de Retenção de Água (CRA): é a quantidade de água retida por um 

substrato após ser submetido a uma determinada tensão. 

Os atributos químicos analisados foram a condutividade elétrica e o pH, com o uso de 

condutivímetro e potenciômetro (pHmetro), respectivamente. Para ambas as determinações 

utilizou-se a diluição de 1:5 (v/v), com água deionizada.  

Foi também realizada análise de pH, condutividade elétrica e teor total de sais solúveis 

(TTSS) em amostras de areia lavada com e sem a adição do hidrogel. O pH e a condutividade 

elétrica foram definidos da mesma forma que o substrato. Já o teor total de sais solúveis 

(TTSS) das amostras foi determinado através de cálculo considerando a CE (mS cm
-1

) e a 

densidade do material, em suspensão areia:água deionizada na proporção de 1:10 (m/v), 

expressa como teor de KCl (RÖBER; SCHALLER, 1985).  

 

 

4.4.2 Crescimento inicial de mudas 

 

 

O estudo foi conduzido no Viveiro Florestal do Departamento de Ciências Florestais 

(29°43‟S; 53°43‟W) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), entre agosto e 

novembro de 2012. Conforme a classificação de Köppen, a região apresenta clima do tipo 

„Cfa‟ (subtropical úmido), caracterizado por apresentar temperatura média do mês mais frio 

entre -3 e 18 °C, e do mês mais quente superior a 22 °C, com precipitação média anual de 

1.769 mm (MORENO, 1961). Ocorrem na região as quatro estações bem definidas, cujos 

meses mais frios compreendem entre junho e agosto, e os mais quentes entre dezembro e 

março.  

O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, em esquema 

bifatorial 2 x 6, em que os níveis do fator “A” referiram-se à presença (6 g L
-1

 de substrato) e 

ausência de hidrogel e os níveis do fator “B”, às doses do fertilizante de liberação controlada - 

FLC- (0; 1,5; 3; 4,5; 6 e 7,5 g L
-1

 de substrato). A dose 6 g L
-1

 do FLC correspondeu à 

denominada recomendada, à qual foi indicada por Bernardi et al. (2012). A Tabela 7 mostra a 

dose do FLC e a respectiva porcentagem em relação à dose recomendada pelos autores. 

Foram utilizadas 6 repetições, cada uma composta por 24 plantas, sendo posteriormente 

consideradas para avaliação as 8 plantas centrais de cada parcela. 
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Tabela 7 – Doses utilizadas do fertilizante de liberação controlada (FLC) e a porcentagem 

correspondente da adubação convencional (6 g L
-1

). 

FLC (g L
-1 

) Porcentagem correspondente 

0 0 % 

1,5 25% 

3,0 50% 

4,5 75% 

6,0 100% 

7,5 125% 

 

 

As sementes de Eucalyptus dunnii utilizadas são originárias de Área de Produção de 

Sementes da empresa da qual foi feita a aquisição do material. Conforme os dados fornecidos 

pela empresa o lote possuía pureza de 90% e porcentagem de geminação média de 80%. Após 

a aquisição das sementes até a semeadura (aproximadamente 1 ano), as sementes foram 

acondicionadas em embalagem de plástico semipermeável (90 micras de espessura) e 

armazenadas em câmara fria (T = 8 °C; UR = 85%). 

Para a instalação do experimento, foram utilizados tubetes com a capacidade de 110 

cm³. Ao substrato foi realizada a adição do polímero hidroretentor e da adubação. A adubação 

de base utilizada foi composta de fertilizante de liberação controlada (FLC) na formulação 

NPK 18-5-9, revestido por uma resina orgânica semipermeável, sendo utilizada a 

concentração conforme o tratamento. Segundo as especificações técnicas do fabricante, 

quando colocado em substrato úmido, a uma temperatura média de 21,1 °C, a liberação de 

todos nutrientes ocorre dentro de um prazo de 5 e 6 meses. 

O substrato utilizado é de origem comercial (Carolina Soil
®
) composto à base de turfa 

de Sphagno, vermiculita expandida, calcário dolomítico, gesso agrícola e fertilizante NPK. As 

características descritas para o produto, conforme o fabricante são: pH=5,0 (± 0,5); 

condutividade elétrica=0,7 (± 0,3 mS cm
-1

); densidade=101 kg m
-3

; capacidade de retenção de 

água - CRA= 55% e umidade máxima= 60%. A vermiculita expandida de granulometria 

média possui pH= 7,0 (±0,5); condutividade elétrica=0,7 (± 0,5 mS cm
-1

); densidade=80 kg 

m
-
³; capacidade de retenção de água - CRA= 60% e umidade máxima= 10%. 

O polímero comercial (Hydroplan
®

) utilizado correspondeu a um produto misto de 

copolímero de acrilamida (C3H5NO) e acrilato de potássio (K2S2O8) usado para absorver e 

reter grandes quantidades de água e nutrientes, com as seguintes características: pó branco 
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insolúvel em água, com partículas de tamanho que variam de 0,3 a 1,0 mm, aniônico, com 

10% de umidade, densidade de 0,8 g cm
-3 

e índice de pH utilizável de 5 a 9, que pode 

disponibilizar até 95% da solução armazenada para a planta (5% retidos a alta tensão), capaz 

de absorver até 300 vezes sua massa em água e 100 vezes seu volume, sendo compatível com 

a maioria dos insumos utilizados, porém com capacidade de retenção afetada e vida útil que 

varia de 1 a 5 anos (conforme a granulometria). 

Para proporcionar uma mistura homogênea e garantir uma boa distribuição do 

polímero e do fertilizante ao substrato foi utilizada a porção de 5 litros de substrato a cada 

mistura.  

Após a mistura do polímero e do fertilizante ao substrato, procedeu-se o 

preenchimento dos tubetes conforme cada tratamento, dispostos nas bandejas e, em seguida 

submetidos à mesa vibratória por aproximadamente 10 segundos. Buscou-se um 

preenchimento dos tubetes em aproximadamente 80% do volume máximo possível para evitar 

derramamento do substrato após a hidratação com o hidrogel devido á expansão das partículas 

do hidroretentor durante a sua hidratação.  

A semeadura foi efetuada colocando-se duas a três sementes em cada recipiente. Para a 

cobertura das sementes foi utilizada uma fina camada peneirada de vermiculita sem adição do 

polímero visando cobertura homogênea.  

Após a semeadura, as bandejas foram levadas à casa de vegetação, onde 

permaneceram até a avaliação do experimento (90 dias). Com 45 dias, procedeu-se o raleio 

das mudas, permanecendo a mais vigorosa e centralizada no recipiente. Aos 62 dias procedeu-

se a diminuição da densidade das mudas na bandeja em 50%, passando da densidade inicial 

de 400 plantas/m² para 200 plantas/m². 

A irrigação foi realizada por uma barra de irrigação composta por aspersores do tipo 

microaspersão, com uma vazão de 4 mm/dia, acionada por um timer às 8:00 h, às 11:00 h, às 

14:00 h e a última às 17:00 h. Optou-se em realizar todo o experimento em casa de vegetação 

com irrigação reduzida para melhor visualizar os efeitos do gel hidroretentor e as diferentes 

doses de adubação.  

A avaliação das plantas foi efetuada aos 90 dias após a semeadura, através das 

seguintes variáveis: altura em centímetros (H), diâmetro do colo em milímetros (DC), relação 

altura/diâmetro do colo (H/DC), massa seca da parte aérea em gramas (MSPA), massa seca 

radicular em gramas (MSR), massa seca total em gramas (MST). Também foi calculado o 

Índice de Qualidade de Dickson (IQD), o qual é determinado em função da altura da parte 

aérea (H), do diâmetro do colo (DC), massa seca da parte aérea (MSPA) que é dada pela soma 
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da massa seca do colo e das folhas e da massa seca de raízes (MSR), por meio da fórmula 

(DICKSON et al., 1960): 

    
       

      
       

  
        
       

 

 

A altura da parte aérea das mudas foi determinada a partir do colo até o lançamento do 

último par de folhas, utilizando-se uma régua graduada em milímetros. O diâmetro do colo 

das mudas foi determinado na altura do tubete com auxilio de um paquímetro digital com 

precisão de 0,01 mm. As mudas foram cortadas e separadas em parte aérea e radicular. A 

parte radicular contendo o substrato foi lavada em água corrente e, com auxilio de peneiras, 

foi efetuada a separação das raízes. Tanto as raízes quanto a parte aérea foi colocada em 

estufa com temperatura de 70ºC até atingir peso constante, sendo após pesadas em balança de 

precisão.  

 

 

4.4.3 Procedimentos estatísticos 

 

 

Após avaliar a normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e a homogeneidade de 

variâncias por meio do teste de Bartlett, os dados foram submetidos à análise de variância. 

Quando necessário, realizou-se o desdobramento das interações, sendo as médias comparadas 

pelo teste de Scott-Knott e/ou regressão polinomial a 5% de probabilidade de erro. Para a 

análise dos atributos do substrato, foi utilizado o teste “t”. No caso de efeito significativo de 

equações quadráticas, determinou-se o ponto de máxima eficiência técnica (MET). O pacote 

estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011) foi utilizado para a análise dos dados. 
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4.5 Resultados e discussão 

 

 

4.5.1 Análise de substrato e hidrogel 

 

 

A Tabela 8 contém os resultados da análise realizada no substrato comercial (Carolina 

Soil
®
) na comparação entre a adição ou não do hidrogel. A exceção da Densidade seca (DS), 

todos os demais atributos analisados apresentaram diferença quanto ao polímero.  

 

 

Tabela 8 – Análise do substrato comercial (Carolina Soil
®
) na presença e ausência de hidrogel 

utilizado para a produção de mudas de Eucalyptus dunnii.  

Atributos 

analisados 

Ausência hidrogel 

(0 g L
-1

) 

Presença hidrogel 

(6 g L
-1

) 

DU (kg m
-3

) 211,93 b* 237,60 a 

DS (kg m
-3

) 113,62
 ns

 110,29
ns

 

UA (%) 46,38 b 53,58 a 

PT (%) 80,81 b 98,00 a 

EA (%) 25,33 a 19,35 b 

AD (%) 22,61 b 33,31 a 

AFD (%) 19,07 b 28,23 a 

AT (%) 3,54 b 5,08 a 

AR (%) 32,86 b 45,33 a 

CRA10 (%) 55,48 b 78,64 a 

CRA50 (%) 36, 40 b 50,41 a 

CRA100 (%) 32,86 b 45,33 a 

pH 4,87 b 6,31 a 

CE (mS cm
-1

) 0,46 b 0,59 a 

DU = densidade úmida; DS = densidade seca; UA = Umidade Atual; PT = porosidade total; EA = espaço de 

aeração; AFD = água facilmente disponível; AT = água tamponante; AR = água remanescente; CRA10, 50 e 100 

= capacidade de retenção de água sob sucção de 10, 50 e 100 cm de coluna de água. CE = condutividade elétrica. 

* Médias seguidas pela mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste “t” ao nível de 5% de probabilidade 

de erro.  
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A densidade úmida (DU), a umidade atual (UA) e a porosidade total (PT) aumentaram 

com a adição do hidrogel. O aumento da densidade úmida e da umidade atual é esperado 

devido à hidratação do hidrogel sob pequena disponibilidade de água já presente no substrato. 

O aumento da porosidade total ocorre provavelmente devido à expansão das partículas 

do polímero, o qual se expande em até 100 vezes e é capaz de absorver até 300 vezes sua 

massa em água. Conforme os valores indicados como adequados por Gonçalves e Poggiani 

(1996), a porosidade total do substrato sem adição do hidrogel encontra-se dentro da faixa 

considerada adequada, no qual varia entre 75 e 85%. Já com a adição do hidrogel, a 

porosidade total está acima do adequado, apesar de não haver prejuízo ao desenvolvimento da 

planta. Segundo Kämpf (2005), a porosidade é de fundamental importância para o 

crescimento das plantas, visto que a alta concentração de raízes formadas nos recipientes 

exigem elevado fornecimento de oxigênio e rápida remoção do gás carbônico formado. Para 

Ferrari (2003), a porosidade deve apresentar um bom equilíbrio entre os microporos que 

retém água, e os macroporos que retém ar. 

Apesar da maior porosidade total, o espaço de aeração ou macroporosidade diminuiu 

com a adição do hidrogel. Este resultado foi provavelmente causado pelo preenchimento dos 

maiores poros no substrato com a hidratação do hidrogel. Para ambas as situações, o espaço 

de aeração está abaixo do considerado ideal por Gonçalves e Poggiani (1996), no qual situa-se 

na faixa entre 35-45%.  

Quanto à água disponível (AD), água facilmente disponível (AFD), água tamponante 

(AT) e água remanescente (AR) a adição do hidrogel provocou aumento dos níveis em todos 

os atributos, mostrando que o hidrogel aumenta a disponibilidade de água no substrato. 

Segundo Abad et al. (1993), em condições ótimas, o substrato ideal deve apresentar entre 20 e 

30% de água facilmente disponível (AFD), entre 4 e 10% de água tamponante (AT) e entre 24 

e 40% de água disponível (AD) para as plantas. Para todos estes atributos, a presença do 

hidrogel proporcionou faixa mais adequada em comparação ao substrato sem o hidrogel. 

Segundo Zanetti et al. (2003), o aumento da disponibilidade de água no substrato pode reduzir 

a quantidade de água na irrigação, ou a frequência de irrigação.  

Para a capacidade de retenção de água, em todas as colunas de sucções avaliadas, 

houve aumento da retenção com o hidrogel adicionado ao substrato (Figura 10).  

Substratos com menor capacidade de retenção de água exigem maior aplicação de 

água em cada irrigação, ou que seja aumentada a frequência da mesma (WENDLING et al., 

2006). Desta forma, substratos com maior capacidade de retenção de água requerem maior 

controle de irrigação, com o intuito de evitar o encharcamento (GONÇALVES et al., 2000). 
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Figura 10 – Curva característica de retenção de água do substrato comercial Carolina Soil
®
 na 

presença (6 g L
-1

) e ausência (0 g L
-1

) do hidrogel submetido às tensões 10, 50 e 100 hPa. 

 

 

Flannery e Busscher (1982), trabalhando com as culturas de Rhododendron simsii e 

Secale Cereale, demonstraram que ao adicionar polímero no substrato de cultivo, elevou-se a 

capacidade de retenção de água desse substrato e grande quantidade dessa água armazenada 

pelo hidrogel ficou prontamente disponível para as plantas, contribuindo para a diminuição da 

frequência e quantidade total das irrigações. Essa capacidade de aproveitamento de água do 

hidrogel pelas plantas está atribuída em função da superfície de contato das raízes com os 

grânulos de hidrogel hidratado. 

Em relação à análise química do substrato, o pH apresentou aumento com a adição do 

hidrogel, assim como a condutividade elétrica (Tabela 7). O pH encontrado para o substrato 

com adição do hidrogel está dentro do limite considerado adequado, o qual segundo 

Gonçalves e Poggiani (1996), para as espécies florestais, varia entre 5,5 e 6,5. Em substratos 

com pH abaixo de 5,0 pode ocorrer a deficiência de nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio e 

boro, enquanto que em pH acima de 6,5 são esperados deficiências de fósforo, ferro, 

manganês, zinco e cobre (VALERI; CORRADINI, 2000).  

O aumento da condutividade é um indicativo da concentração de sais no substrato, 

segundo Kämpf (2005) é um parâmetro que informa a salinidade do substrato. O aumento da 

retenção de água e nutrientes pode ser a causa da elevação do teor de sais no meio. Os valores 

adequados da condutividade elétrica do substrato variam entre espécies, cultivares e clones. 

Em geral, para as espécies florestais, ela deve estar entre 1,5 a 3,0 mS cm
-1

. Os resultados 

encontrados para este substrato estão bem abaixo desta faixa, entretanto valores inferior são 

menos prejudiciais em comparação a condutividade muito elevada. Segundo Rodrigues 
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(2002) altos valores de CE, representados por níveis altos de salinidade, podem danificar as 

raízes e os pêlos radiculares, impedindo a absorção de água e nutrientes, afetando a atividade 

fisiológica e favorecendo a incidência e a severidade de alguns patógenos. 

A elevação desses atributos possivelmente seja em função das características do 

polímero. A análise de pH das amostras de areia lavada indicam um grande aumento do pH 

com a adição do hidrogel, passando de 6,02 na ausência do hidrogel para 8,93 na presença de 

6 g L
-1

. A condutividade elétrica (CE) e o teor total de sais solúveis (TTSS) também 

apresentaram um grande aumento com a adição do hidrogel, a CE variou de 0,01 para 0,243 

mS cm
-1

, já o TTSS de 0,037 para 0,587g L
-1

.  

 

 

4.5.2 Crescimento inicial das mudas  

 

 

A análise de variância dos dados medidos aos 90 dias após semeadura mostrou que 

não houve diferença significativa entre os tratamentos (p>0,05) para a relação H/DC 

(Apêndice 4). O índice de qualidade de Dickson obteve efeito significativo somente para os 

fatores isolados (hidrogel p<0,0001 e dose FLC p= 0,0069) (Apêndice 5). Para as demais 

variáveis avaliadas (H, DC, MSPA, MSR e MST) houve interação (p<0,05) entre os fatores 

(Apêndice 4 e 5).  

A altura das mudas de Eucalyptus dunnii foi influenciada pela dose de fertilizante 

utilizada e também pelo gel hidroretentor (Figura 11). A presença do hidrogel possibilitou 

ganho considerável de altura, principalmente nas menores dosagens de adubação. Maior altura 

das mudas na presença do hidrogel foi obtida com a dose de 3 g L
-1

 de adubo, o equivalente a 

50% da dose convencional. Já na ausência do hidrogel há uma tendência de aumento da altura 

com o aumento da dose do FLC. 

Calculados os pontos de máxima eficiência técnica de ambas as equações, obtiveram-

se, respectivamente, para presença e ausência de hidrogel, os valores de 58,8% e 103,9% da 

dose do fertilizante. Acima desta dose há diminuição da altura das mudas. Observa-se uma 

tendência de redução da altura no uso do hidrogel quando a adubação chega a 75% da dose 

convencional. A partir desse ponto houve uma redução no crescimento provavelmente devido 

ao excesso de adubação, ocasionado pela retenção de nutrientes em função da presença do 

hidrogel, além do hidrogel provocar o aumento da condutividade elétrica, e consequentemente 
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aumento dos sais. Com a adição da adubação, essa concentração de sais provavelmente cause 

o excesso.  

 

 

 

Figura 11 – Altura (H) das mudas de Eucalyptus dunnii em função das doses de fertilizante 

(% da dose recomendada) na presença (6 g L
-1

 ) e ausência de hidrogel, aos 90 dias após 

semeadura.  

 

 

Comportamento semelhante ao obtido neste estudo foi descrito por Bernardi et al. 

(2012), os quais observaram que as mudas de Corymbia citriodora tiveram diminuição da 

altura com o uso superior a 60% da dose usual da adubação (6 g L
-1

). Esta redução no 

desenvolvimento das mudas também é abordado por Vichiato et al. (2004b), que destacam 

que os polímeros hidroretentores também promovem o crescimento da planta quando 

nutrientes são incorporados a sua matriz, liberando-os às plantas quando necessário. 

Entretanto, sob certas circunstâncias sua adição tem tido pouca influência na performance das 

plantas, principalmente quando maiores quantidades de fertilizantes e sais estão presentes, 

devido a retenção de água, o que pode ocasionar excesso de nutrientes pela diminuição da 

lixiviação.  

Destaca-se que alguns dos maiores valores em relação à altura das mudas ocorreram 

sob baixas dosagens de adubação quando se fez o uso do hidrogel. Houve bom desempenho 

em relação à altura inclusive na ausência de adubação, somente com o uso do hidrogel. O 

substrato utilizado possui uma pequena quantidade de nutrientes incorporados, mas que 
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normalmente é insuficiente para nutrir as mudas durante todo período de permanência no 

viveiro, podendo, muitas vezes, ocorrer lixiviação de parte destes nutrientes pela irrigação. 

Consequentemente, exige-se uma adubação de base e, dependendo da espécie, uma adubação 

de cobertura. Como o hidrogel possui essa capacidade de retenção de nutrientes, como já foi 

exposto anteriormente, a quantidade de fertilizantes pode ser reduzida. 

O uso do hidrogel na ausência de adubação proporcionou um crescimento em altura 

similar à utilização de 75 – 100% da adubação na ausência do hidrogel, pois o hidrogel 

também possui a capacidade de liberar mais lentamente os nutrientes conforme a 

disponibilidade das mudas.  

Uma pesquisa envolvendo a capacidade de retenção de nutrientes pelo hidrogel 

desenvolvida por Liang et al. (2009), abordou o potencial de liberação controlada do 

fertilizante uréia e compostos de hidrogéis obtidos por poli(ácido acrílico) e proteína de trigo. 

Os autores observaram que a cinética de liberação de uréia a partir dos hidrogéis em água foi 

em torno de 60 minutos. No entanto, ao trocar o meio de estudo de água para solo, 

observaram um prolongamento da cinética de liberação para 10 dias. Tittonell et al. (2002) 

verificaram que a adição de polímero ao substrato proporcionou maior precocidade, 

uniformidade e tamanho de plantas de pimentão, especialmente em solos carentes de 

nutrientes. 

O diâmetro do coleto (DC) apresentou tendência similar em relação à altura, sendo que 

o DC mais elevado foi obtido na presença do hidrogel, e utilizando-se 57,7% da dose da 

adubação (Figura 12). Com o acréscimo da adubação, houve uma tendência de diminuição do 

diâmetro, quando se fez o uso do hidrogel. Já na ausência do hidrogel, o diâmetro do coleto 

foi aumentando com a dose, sendo observado o maior diâmetro com o uso de 124,5% da 

adubação. 

A exemplo da altura das mudas foi observado um valor maior para o diâmetro do 

coleto sem a necessidade de adubação, somente fazendo o uso do hidrogel, ou em menores 

dosagens, como 25 e 50% da adubação convencional. 

O diâmetro do coleto é, dentre as variáveis de mais fácil mensuração, a mais 

promissora para indicar a qualidade das mudas (BINOTTO et al., 2010). Ainda segundo 

Schmidt-Wogt (1984), o DC possui estreita correlação não somente com a sobrevivência, 

mas, sobretudo, com o ritmo de crescimento das mudas após o plantio. 

Claramente, quando se fez uso do hidrogel, as doses acima do ponto de MET 

determinaram diminuição no crescimento das mudas, indicando que a possível redução no 

processo de lixiviação dos nutrientes aplicados, como resultado da atuação do polímero 
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hidroretentor, levou ao excesso dos elementos no substrato, diminuindo o diâmetro do coleto. 

Como foi visto na análise do substrato, o hidrogel ocasiona aumento da retenção de água e 

consequentemente redução da lixiviação dos nutrientes, podendo levar ao excesso. Além 

disso, a condutividade elétrica na presença do hidrogel aumenta mesmo sem a adição da 

adubação e, consequentemente o uso de elevada adubação no meio com hidrogel pode causar 

fitotoxicidade devido ao excesso de sais no substrato.  

 

 

 

Figura 12– Diâmetro do coleto - DC (mm) das mudas de Eucalyptus dunnii em função das 

doses de fertilizante (% da dose convencional) na presença (6 g L
-1

 ) e ausência de hidrogel, 

aos 90 dias após semeadura. 

 

 

As fertilizações acima do máximo estimado podem influênciar de forma negativa no 

diâmetro do coleto das mudas, havendo comportamento decrescente. Conforme Faquin (2002) 

é provável que isso ocorra devido ao efeito de excesso de nutrientes, causando toxidez ou 

deficiência induzida de outro nutriente. Ao se comparar a dose de 125% da dose de FLC com 

a testemunha, na presença de hidrogel, verificou-se praticamente o mesmo valor para o 

diâmetro do coleto. 

Tendências semelhantes quanto ao diâmetro do coleto de mudas de eucalipto 

produzidas com hidrogel (6 g L
-1

) foram encontradas por Bernardi et al. (2012), no qual o 

diâmetro aumentou de forma progressiva com a adubação até o nível próximo a 60% da 

adubação, sendo que a dose que resultou no maior valor foi de 1,9 g L
-1

 de FLC (19-6-10), 
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que corresponde, respectivamente, a 14,4; 4,6 e 7,6 mg de N, P e K por embalagem de 40 

cm
3
.  

Alguns estudos utilizando FLC, sem o uso de hidrogel, mostraram resultados 

semelhantes a este estudo na produção de mudas de eucalipto. Menegassi et al. (2012) 

testando diferentes doses de FLC (18-06-12) em Eucalyptus citriodora, Eucalyptus dunnii e 

Eucalyptus grandis encontraram valores de altura e diâmetro de coleto muito próximos ao 

encontrado neste trabalho, também em avaliação realizada aos 90 dias após a semeadura. 

Conforme os autores, a dose de 7,5 g L
-1 

pode ser recomendada para a formação de mudas de 

eucalipto, sendo que promoveu os melhores resultados, propiciando mudas com melhor vigor. 

Moraes Neto et al. (2003a) avaliando estatura de plantas (EP) e diâmetro do coleto (DC), em 

Eucalyptus grandis, obtiveram resultados similares com a utilização de FLC na dose de 6,42 g 

L
-1

 de substrato aos 90 dias após a semeadura.  

A massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca radicular (MSR) e massa seca total 

(MST) resultaram em comportamento similar entre as variáveis (Figura 13), obtendo o maior 

valor com o uso do hidrogel e com adubação entre 50 - 100% da dose convencional. Na 

ausência do hidrogel a maior massa foi utilizando-se a dose de fertilizante entre 100 – 125%. 

A MSPA teve grande variação com o uso ou não do hidroretentor, principalmente nas 

menores dosagens de adubo. 

A testemunha (0 g L
-1

 de adubo), bem como dosagens muito altas de adubo, ocasiona 

uma diminuição da massa seca. O suprimento insuficiente de nutrientes, ou de algum 

elemento essencial pode resultar em distúrbios metabólicos na planta, diagnosticados por 

sintomas de deficiência (TAIZ; ZEIGER, 2009), limitando seu crescimento e 

desenvolvimento. A disponibilidade total de nutrientes pode variar amplamente dentro de uma 

faixa adequada, sem efeito perceptível sobre o rendimento de matéria seca, ou seja, após a 

necessidade da planta ser atendida, uma fertilização maior não resultará em respostas no 

crescimento, caracterizando-se como “consumo de luxo”, podendo também ocasionar 

toxicidade (LARCHER, 2006). Estas informações corroboram com os resultados obtidos 

neste estudo.  
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Figura 13 – A - Massa seca da parte aérea - MSPA (g); B - massa seca radicular – MSR (g) e 

C- massa seca total – MST (g) por planta das mudas de Eucalyptus dunnii em função das 

doses de fertilizante (% da dose convencional) na presença (6 g L
-1

 ) e ausência de hidrogel, 

aos 90 dias após semeadura. 

 

 

Estas variáveis também demonstram que o hidrogel possibilita maior desenvolvimento 

das mudas, principalmente na ausência de adubação ou em menores dosagens. Já dosagens 

acima de 100% causam diminuição da massa seca, tanto aérea como radicular. Este 

comportamento benéfico do uso dos hidrogéis, observado nessas variáveis, também é 

comentado por Azevedo et al. (2002a), em que os autores mencionam que a presença de 

hidrogéis no solo otimiza a disponibilidade de água, reduz as perdas por percolação e 

lixiviação de nutrientes e melhora a aeração e drenagem do solo, acelerando o 

desenvolvimento do sistema radicular e da parte aérea das plantas. 

Em pesquisa envolvendo hidrogel associado a N e K, Sita et al. (2005) abordam o fato 

de que estudos sobre a interação entre hidrogéis, substratos e fertilizantes são poucos e não 
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conclusivos, citando a deterioração do gel e a redução da sua capacidade de armazenar água 

quando na presença de Ca, Mg e formas iônicas de ferro. 

Corroborando com os resultados deste estudo, Huttermann et al. (1997), analisando o 

sistema radicular das plantas de Pinus halepensis, verificaram que as mudas plantadas com 

hidrogel no solo apresentaram maior quantidade de raízes adventícias e com mais 

ramificações em comparação ao sistema radicial das mudas não plantadas com o hidrogel. 

A presença de maior quantidade de raízes também pode ajudar as mudas no período de 

transplante a campo. Thomas (2008) explicou que o hidrogel melhora a sobrevivência das 

mudas, pois permite que as raízes das plantas cresçam por dentro dos grânulos do polímero 

hidratado, com maior superfície de contato entre raízes, água e nutrientes. 

Quanto ao índice de qualidade de Dickson, a presença do hidrogel misturado ao 

substrato ocasionou um valor maior em comparação à sua ausência (Tabela 9). Quanto maior 

o índice de qualidade de Dickson, maior o diâmetro e a massa seca da parte aérea, indicando 

melhor grau de qualidade das mudas. 

 

 

Tabela 9 – Índice de Qualidade de Dickson (IQD) das mudas de Eucalyptus dunnii em função 

da presença (6 g L
-1

) e ausência de hidrogel, aos 90 dias após semeadura.  

Hidrogel IQD 

Presença  0,042 a* 

Ausência  0,028 b 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste “t” ao nível de 5% de 

probabilidade de erro. 

 

 

Binotto (2007) observou IQD de 0,05 em mudas de Eucalyptus grandis aos 120 dias, 

enquanto que Oliveira Junior (2009) obteve IQD médio de 0,11 em mudas de Eucalyptus 

urophylla produzidas em substrato comercial aos 100 dias, indicando, desta forma, que o IQD 

ideal depende da espécie em questão. 

O IQD apresentou um comportamento quadrático (Figura 14), obtendo-se o maior 

valor com o uso de 75% da dose do fertilizante de liberação controlada, tendendo a aumentar 

até a dose de máxima eficiência técnica (85,7%). A ausência de adubação e a dose de 25% 

ocasionaram um baixo IQD e, o uso da dose recomendada (100%) ou superior, indicam uma 

tendência de queda do índice, ou seja, diminuição da qualidade das mudas.  
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O índice de qualidade de Dickson (IQD) é um bom parâmetro para avaliar a qualidade 

de mudas. É mencionado como uma boa medida morfológica integrada (JOHNSON; CLINE, 

1991) e apontado como bom indicador da qualidade de mudas, por considerar, para o seu 

cálculo, a robustez e o equilíbrio da distribuição da fitomassa, sendo ponderados vários 

parâmetros importantes (FONSECA, 2000). É também uma variável indicada, pois se 

relaciona com a maioria das variáveis estudadas (GOMES et al., 2002; BINOTTO et al., 

2010).  

 

 

 

Figura 14– Índice de Qualidade de Dickson (IQD) das mudas de Eucalyptus dunnii em função 

das doses de fertilizante (% da dose convencional), aos 90 dias após semeadura.  

 

 

Em geral, o uso do polímero permite a redução em, pelo menos, 25% da adubação 

convencional (6 g L
-1

), podendo atingir até 50% dependendo da variável observada. A 

tendência de economia de adubo com o uso do hidrogel, produzindo mudas de boa qualidade 

é corroborada por Cotthem (1998). Segundo o autor, pela capacidade de reter nutrientes, os 

polímeros contribuem diretamente para a nutrição da planta e podem reduzir o consumo de 

fertilizantes em 20 a 50% e as ações dos fertilizantes podem ser aumentadas devido às 

características hidrofílicas e seus grupos funcionais ionizáveis.  
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4.6 Conclusões 

 

 

O uso do hidrogel de poliacrilamida apresentou melhoria das características químicas 

e físicas dos substratos, principalmente aos atributos que envolvem armazenamento e 

disponibilização de água às plantas.  

O uso do polímero hidroretentor na produção de mudas de Eucalyptus dunnii pode 

reduzir o uso de adubação em 25 - 50%, em média, não havendo prejuízo na qualidade das 

mudas. 

 

 

 

 





 

5 CAPÍTULO III 

DOSES DE HIDROGEL INFLUENCIANDO AS CARACTERÍSTICAS 

DO SUBSTRATO, CRESCIMENTO E TEOR NUTRICIONAL EM 

MUDAS DE Eucalyptus dunnii Maiden  

 

5.1 Resumo 

O polímero hidroretentor adicionado ao substrato na produção de mudas de eucaliptos 

pode auxiliar na retenção de água e nutrientes, podendo desta forma reduzir o consumo de 

água pelo viveiro e diminuir o uso da adubação. Entretanto o uso deste produto na produção 

de mudas ainda não é usual e os efeitos da utilização não são conhecidos. Desta maneira, 

objetivou-se com o trabalho avaliar diferentes dosagens do hidroretentor adicionado ao 

substrato sobre o crescimento, teor nutricional e qualidade de mudas de Eucalyptus dunnii. 

Antes da semeadura foi realizada análise física e química do substrato para cada tratamento. O 

experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos, 

constituídos de concentrações crescentes do hidrogel (0; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 g L
-1

). Foram 

utilizadas seis repetições, cada uma composta por 24 plantas, sendo posteriormente 

consideradas para avaliação as oito plantas centrais de cada parcela. Aos 90 dias após a 

semeadura foi realizada a avaliação de parâmetros morfológicos das mudas. Realizou-se 

também a análise nutricional da parte aérea das mudas. De um modo geral, a adição do 

hidrogel, apresentou melhoria das características físicas e químicas dos substratos, 

principalmente aos atributos que envolvem armazenamento e disponibilização de água a 

planta. Em relação à produção de mudas, o polímero hidroretentor em dosagens adequadas 

pode proporcionar um aumento de características benéficas quanto à qualidade das mudas, 

sob condições de cultivo específicas. A dose em torno de 4,5 g L
-1

 ocasiona a melhor resposta 

quanto às variáveis avaliadas, ocasionando o aumento de altura, diâmetro de coleto, massa 

seca da parte aérea e radicular e índice de qualidade de Dickson. O uso de dosagens abaixo de 

3 g L
-1

 ou acima de 4,5 g L
-1

 pode diminuir a qualidade das mudas. Todos os macronutrientes 

apresentaram maior teor na presença do hidrogel. Os elementos P, K, Ca e Mg obtiveram 

maior teor na faixa entre 1,5 a 4,5 g L
-1

 de hidrogel. O teor de N e S aumentou conforme a 

elevação da dose. Em relação aos micronutrientes, houve decréscimo no teor de todos os 

elementos com o aumento da dose do polímero. 

Palavras-chave: Produção de mudas. Polímero hidroretentor. Retenção de água e nutrientes. 

Parâmetros morfológicos. Análise nutricional.  
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5.2 Abstract 

The polymer hidroretentor added to the substrate in the production of Eucalyptus 

seedlings can assist in the retention of water and nutrients, thus being able to reduce water 

consumption by nursery and reduce the use of fertilizer. However, the use of this product in 

seedling production has not usual and effects of use are not known. Thus, the aim of this work 

was evaluate different dosages of hidroretentor added to the substrate on the growth, nutrient 

content and quality of Eucalyptus dunnii. Before sowing was performed physical and 

chemical analysis of the substrate for each treatment. The experiment was conducted in a 

completely randomized design with six treatments, and increasing concentrations of the 

hydrogel (0, 1.5, 3.0, 4.5 and 6.0 g L
-1

). Were six replicates, each consisting of 24 plants, and 

subsequently considered for assessing the eight central plants of each plot. At 90 days after 

sowing was evaluated morphological parameters of seedlings. We also conducted a nutritional 

analysis of the seedlings. In general, the addition of the hydrogel showed improved physical 

and chemical characteristics of substrates, especially attributes involving storage and delivery 

of water to plant. Regarding the production of seedlings, the polymer hidroretentor in proper 

dosages can provide an increase of beneficial features and the quality of seedlings under 

specific culture conditions. The dosage around 4.5 g L
-1

 brings the best response for the 

variables evaluated, increases in height, diameter collect, dry mass of shoots and roots and 

Dickson quality index. The use of doses below 3 g L
-1

 or above 4.5 g L
-1

 can reduce the 

quality of seedlings. All the nutrients showed higher levels in the presence of the hydrogel. 

The elements P, K, Ca and Mg had a higher content in the range from 1.5 to 4.5 g L
-1

 

hydrogel. The content of N and S increased with increase in dosage. Regarding 

micronutrients, there was a decrease in the content of all elements with increasing polymer 

dosage. 

 

Keywords: Seedling production. Polymer hidroretentor. Retention of water and nutrients. 

Morphological parameters. Nutritional analysis. 

 

 

5.3 Introdução 

 

 

Uma das principais etapas da silvicultura do Eucalyptus é a produção de mudas de 

qualidade, pois dessas depende o desempenho final das plantas no campo de produção. Para 
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se obter mudas de qualidade, é necessária a utilização de técnicas adequadas de formação e, 

dentre os fatores importantes, destacam-se as propriedades do substrato, nível de nutrição e 

disponibilidade de água às mudas.  

Uma técnica ainda pouco estudada é a adição de polímeros hidroretentores como 

condicionadores hídricos de substrato, visando aumentar a capacidade de retenção de água em 

substratos para mudas, propiciando melhor qualidade (MARQUES; BASTOS, 2010).  

Polímeros hidroretentores, ou também chamados de hidrogel ou polímeros retentores 

de água são produtos naturais (derivados do amido) ou sintéticos (derivados do petróleo) 

valorizados por sua capacidade de absorver e armazenar água. Quebradiços quando secos, 

eles se tornam macios e elásticos depois de expandidos em água. Muito embora, 

exteriormente, um polímero hidroretentor possa parecer semelhante a outro, a sua construção 

química e sua estrutura física podem ser diferentes, o que afeta a maneira como ele absorverá, 

reterá e liberará água (MORAES et al., 2001). Capazes de armazenar muitas vezes o próprio 

peso em água, os polímeros hidroretentores produzem numerosos ciclos de secagem-

irrigação, por longo tempo de duração (MELO et al., 2005).  

A adição dos polímeros hidroretentores ao solo contribui para a germinação de 

sementes, desenvolvimento do sistema radicular, crescimento e desenvolvimento das plantas, 

redução das perdas de água de irrigação por percolação, melhoria na aeração e drenagem do 

solo além de redução das perdas de nutrientes por lixiviação (HENDERSON; HENSLEY, 

1986).  

Com a função do polímero em reduzir a perda de umidade e nutrientes incorporados 

ao meio de cultivo, pode-se melhorar ainda mais o meio em que as plantas irão se 

desenvolver. Como as plantas absorvem através de suas raízes não apenas água, mas também 

nutrientes, é interessante saber se esses polímeros são capazes não apenas de reservar e suprir 

de água, mas também de fertilizantes. Isto poderia aumentar fortemente as possibilidades de 

aplicação de tais produtos, devido a sua eficiência máxima no uso de fertilizante e minimizar 

a poluição da água do solo (COTTEM, 1998). 

Um fator limitante ao uso desses polímeros é o seu custo, ainda elevado, porém podem 

ser obtidos resultados positivos com doses baixas; essas pequenas doses podem trazer a 

melhoria das condições de retenção de água e nutrientes no substrato, propiciando mais uma 

alternativa na produção de mudas desta espécie, com menores custos (HAFLE et al., 2008).  

Apesar das propriedades promissoras que os polímeros hidroretentores apresentam, 

são necessários estudos para a determinação de seus reais efeitos nas propriedades do solo e 

comportamento das plantas, buscando-se identificar dosagens adequadas de cada produto. 
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Justifica-se assim, a realização de experimentos para a confirmação das características 

favoráveis dos polímeros e obtenção de resultados sobre sua real eficiência no 

desenvolvimento das plantas (DUSI, 2005).  

Os polímeros hidroretentores também podem influenciar na absorção de nutrientes 

pelas plantas. Uma boa forma para monitorar a fertilização é por meio da análise nutricional 

foliar, a qual mostra os teores de nutrientes que a planta adquiriu. Por meio de sua análise e 

controle do crescimento das plantas, é possível identificar quando os nutrientes limitam o 

crescimento e se estão na disponibilidade ideal ou causando toxicidade no crescimento 

(JACOBS; LANDIS, 2009). 

Diversos fatores afetam a disponibilidade de nutrientes para as plantas, como o meio 

de crescimento (substrato), valores de pH, irrigação, salinidade da solução, fonte de 

nutrientes, umidade, temperatura, associações simbióticas, entre outros, sendo várias destas 

características modificadas pela adição do hidrogel ao substrato. Assim, se as condições de 

cultivo são adequadas, sem que ocorram estresses às plantas, a espécie irá responder conforme 

sua necessidade, de acordo com seu estágio de crescimento. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar diferentes dosagens do hidroretentor nas 

características físicas e químicas do substrato e a influência do polímero adicionado ao 

substrato de plantio no crescimento, teor nutricional e qualidade de mudas de Eucalyptus 

dunnii.  

 

 

5.4 Material e métodos  

 

 

5.4.1 Análise do substrato e hidrogel 

 

 

A caracterização física e química do substrato comercial (Carolina Soil
®

) utilizado no 

estudo foi realizada no laboratório de Substratos do Departamento de Horticultura e 

Silvicultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), conforme a instrução 

normativa nº 17 do Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento (MAPA, 2007) e 

Fermino (2003). Para a realização das análises, foram encaminhadas amostras de 2,5 litros de 

substrato, sem adubação de base, retiradas dos tratamentos (0; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 g de gel 

hidroretentor a cada litro de substrato) utilizados na produção das mudas.  
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Dentre os atributos físicos relativos à densidade e umidade do substrato foram 

avaliadas a densidade úmida (kg m
-3

); densidade seca (kg m
-3

) e a umidade (%). As 

determinações da porosidade total, do espaço de aeração e da água disponível foram 

realizadas através do uso de funis de tensão, com 0, 10, 50 e 100 cm de coluna de água, 

correspondendo às tensões de 0, -10, -50 e -100 hPa. Após os procedimentos laboratoriais, 

foram obtidas as seguintes variáveis (todas expressas em %):  

1. Porosidade total (PT): corresponde à umidade volumétrica presente nas amostras 

saturadas (0 hPa); 

2. Espaço de Aeração (EA): diferença obtida entre a porosidade total e a umidade 

volumétrica na tensão -10 hPa; 

3. Água Facilmente Disponível (AFD): volume de água encontrado entre  -10 e -

50hPa; 

4. Água Tamponante (AT): volume de água encontrado entre -50 e -100hPa; 

5. Água disponível (AD): obtida pela soma de AFD + AT; 

6. Água remanescente (AR 100): volume de água que permanece na amostra após ser 

submetida à tensão de -100 hPa; e 

7. Capacidade de Retenção de Água (CRA): é a quantidade de água retida por um 

substrato após ser submetido a uma determinada tensão. 

Os atributos químicos analisados foram a condutividade elétrica e o pH, com o uso de 

condutivímetro e potenciômetro (pHmetro), respectivamente. Para ambas as determinações 

utilizou-se a diluição de 1:5 (v/v), com água deionizada.  

Foi também realizada análise de pH, condutividade elétrica e teor total de sais solúveis 

(TTSS) em amostras de areia lavada com e sem a adição do hidrogel. O pH e a condutividade 

elétrica foram definidos da mesma forma que o substrato. Já o teor total de sais solúveis 

(TTSS) das amostras foi determinado através de cálculo considerando a CE (mS cm
-1

) e a 

densidade do material, em suspensão areia:água deionizada na proporção de 1:10 (m/v), 

expressa como teor de KCl (RÖBER; SCHALLER, 1985).  

 

 

5.4.2 Produção e crescimento das mudas  

 

 

O estudo foi conduzido no Viveiro Florestal do Departamento de Ciências Florestais 

(29°43‟S; 53°43‟W) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), entre agosto e 
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novembro de 2012. Conforme a classificação de Köppen, a região apresenta clima do tipo 

„Cfa‟ (subtropical úmido), caracterizado por apresentar temperatura média do mês mais frio 

entre -3 e 18°C, e do mês mais quente superior a 22°C, com precipitação média anual de 

1.769 mm (MORENO, 1961). Ocorrem na região às quatro estações bem definidas, cujos 

meses mais frios compreendem entre junho e agosto, e os mais quentes entre dezembro e 

março. 

O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, com seis 

tratamentos, constituídos de concentrações crescentes do polímero hidroretentor (0; 1,5; 3,0; 

4,5 e 6,0 g de gel hidroretentor a cada litro de substrato). Foram utilizadas seis repetições, 

cada uma composta por 24 plantas, sendo posteriormente consideradas para avaliação as oito 

plantas centrais de cada parcela. 

As sementes de Eucalyptus dunnii utilizadas são originárias de Área de Produção de 

Sementes da empresa da qual foi feita a aquisição do material. Conforme os dados fornecidos 

pela empresa o lote possuía pureza de 90% e porcentagem de geminação média de 80%. Após 

a aquisição das sementes até a semeadura (aproximadamente 1 ano) as sementes foram 

acondicionadas em embalagem de plástico semipermeável (90 micras de espessura) e 

armazenadas em câmara fria (T = 8°C; UR= 85%). 

Para a instalação do experimento, foram utilizados tubetes com a capacidade de 110 

cm³. Ao substrato foi realizada a adição do polímero hidroretentor e da adubação. A adubação 

de base utilizada foi composta de adubo NPK na quantidade de 0,6 g de nitrogênio - uréia 

(45% N), 4,0 g de fósforo (45% P2O5) e 0,4 g de potássio – K2SO4 (45% K2O) a cada litro de 

substrato utilizado. A semeadura foi efetuada colocando-se duas a três sementes em cada 

recipiente. Para a cobertura das sementes foi utilizada uma fina camada peneirada de 

vermiculita visando cobertura homogênea. 

O substrato utilizado foi de origem comercial (Carolina Soil
®
) composto à base de 

turfa de Sphagno, vermiculita expandida, calcário dolomítico, gesso agrícola e fertilizante 

NPK. As características descritas para o produto, conforme o fabricante são: pH=5,0 (± 0,5); 

condutividade elétrica=0,7 (± 0,3 mS cm
-1

); densidade=101 kg m³
-1

; capacidade de retenção 

de água - CRA= 55% e umidade máxima= 60%. A vermiculita expandida de granulometria 

média possui pH= 7,0 (±0,5); condutividade elétrica=0,7 (± 0,5 mS cm
-1

); densidade=80 kg 

m
-
³; capacidade de retenção de água - CRA= 60% e umidade máxima= 10%.  

O polímero comercial (Hydroplan
®

) utilizado correspondeu a um produto misto de 

copolímero de acrilamida (C3H5NO) e acrilato de potássio (K2S2O8) usado para absorver e 

reter grandes quantidades de água e nutrientes, com as seguintes características: pó branco 
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insolúvel em água, com partículas de tamanho que variam de 0,3 a 1,0 mm, aniônico, com 

10% de umidade, densidade de 0,8 g cm
-3 

e índice de pH utilizável de 5 a 9, que pode 

disponibilizar até 95% da solução armazenada para a planta (5% retidos a alta tensão), capaz 

de absorver até 300 vezes sua massa em água e 100 vezes seu volume, sendo compatível com 

a maioria dos insumos utilizados, porém com capacidade de retenção afetada e vida útil que 

varia de 1 a 5 anos (conforme a granulometria). 

Para proporcionar uma mistura homogênea e garantir uma boa distribuição do 

polímero e do fertilizante ao substrato foi utilizada a porção de 5 litros de substrato a cada 

mistura.  

Após a mistura do polímero e do adubo, procedeu-se o preenchimento dos tubetes com 

substrato conforme cada tratamento, dispostos nas bandejas e, em seguida submetidos à mesa 

vibratória por aproximadamente 10 segundos. Buscou-se um preenchimento dos tubetes em 

aproximadamente 80% do volume máximo possível para evitar derramamento do substrato 

após a hidratação com o hidrogel devido á expansão das partículas do hidroretentor durante a 

sua hidratação.  

A semeadura foi efetuada colocando-se duas a três sementes em cada recipiente. Para 

a cobertura das sementes foi utilizada uma fina camada peneirada de vermiculita sem adição 

do polímero visando cobertura homogênea.  

Após a semeadura, as bandejas foram levadas à casa de vegetação, onde 

permaneceram até a avaliação do experimento (90 dias). Com 40 dias, procedeu-se o raleio 

das mudas, permanecendo a mais vigorosa e centralizada no recipiente. Aos 60 dias procedeu-

se a diminuição da densidade das mudas na bandeja em 50%, passando da densidade inicial 

de 400 plantas/m² para 200 plantas/m². 

A irrigação foi realizada por uma barra de irrigação composta por aspersores do tipo 

microaspersão, com uma vazão de 4 mm/dia, acionada por um timer às 8:00 h, às 11:00 h, às 

14:00 h e a última às 17:00 h. Optou-se em realizar todo o experimento em casa de vegetação 

com irrigação reduzida para melhor visualizar os efeitos do gel hidroretentor e as diferentes 

doses de adubação.  

A avaliação foi efetuada aos 90 dias após a semeadura, através das seguintes variáveis: 

altura em centímetros (H), diâmetro do colo em milímetros (DC), relação altura/diâmetro do 

colo (H/DC), massa seca da parte aérea em gramas (MSPA), massa seca radicular em gramas 

(MSR), massa seca total em gramas (MST). Também foi calculado o Índice de Qualidade de 

Dickson (IQD), o qual é determinado em função da altura da parte aérea (H), do diâmetro do 
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colo (DC), massa seca da parte aérea (MSPA) que é dada pela soma da massa seca do colo e 

das folhas e da massa seca de raízes (MSR), por meio da fórmula (DICKSON et al., 1960): 

 

    
       

      
       

  
        
       

 

 

A altura da parte aérea das mudas foi determinada a partir do colo até o lançamento do 

último par de folhas, utilizando-se uma régua graduada em milímetros. O diâmetro do colo 

das mudas foi determinado na altura do tubete com auxilio de um paquímetro digital com 

precisão de 0,01 mm. As mudas foram cortadas e separadas em parte aérea e radicular. A 

parte radicular contendo o substrato foi lavada em água corrente e, com auxilio de peneiras, 

foi efetuada a separação das raízes. Tanto as raízes quanto a parte aérea foi colocada em 

estufa com temperatura de 70ºC até atingir peso constante, sendo após pesadas em balança de 

precisão.  

 

 

5.4.3 Análise nutricional da parte aérea das mudas 

 

 

As análises químicas foram realizadas no Laboratório de Ecologia Florestal do 

Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Santa Maria. Em todas as 

amostras de tecido vegetal, após a secagem (70ºC) e moagem, foi realizada a determinação 

dos teores de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S) e micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn e Zn). 

O nitrogênio foi determinado pelo método Kjeldahl (digestão sulfúrica = H2SO4 + H2O2); 

fósforo e boro por espectrofotometria de absorção atômica (P por digestão nítrica-perclórica e 

B por digestão seca); potássio por fotometria de chama; enxofre por turbidimetria; e cálcio, 

magnésio, cobre, ferro, manganês e zinco por espectrometria de absorção atômica (todos por 

digestão nítricaperclórica), seguindo a metodologia descrita por Tedesco et al. (1995) e 

Miyazawa et al. (1999). 
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5.4.4 Procedimentos estatísticos 

 

 

Após avaliar a normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e a homogeneidade de 

variâncias por meio do teste de Bartlett, os dados foram submetidos à análise de variância ao 

nível de 5% de probabilidade de erro. Quando o valor de “F” foi significativo, os tratamentos 

quantitativos foram submetidos à análise de regressão polinomial. No caso de efeito 

significativo de equações quadráticas determinou-se a dose de máxima eficiência técnica 

(MET). O pacote estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011) foi utilizado para a análise dos 

dados. 

 

 

5.5 Resultados e discussão 

 

 

5.5.1 Análise do substrato e hidrogel 

 

 

Em relação à análise química e física do substrato houve efeito significativo (p<0,05) 

para todos os quesitos, a exceção da densidade seca que não apresentou variação significativa 

(Anexo 6).  

A densidade úmida apresentou um grande aumento com a adição do hidrogel ao 

substrato (Figura 15A), tendendo a estabilizar com o aumento da dose. Mesma tendência foi 

observada para a umidade atual (Figura 15B). Já para a porosidade total houve aumento 

conforme aumentou-se a dose do hidrogel (Figura 15C).  

Conforme os valores indicados como adequados por Gonçalves e Poggiani (1996), a 

porosidade total do substrato sem adição do hidrogel e com adição de 1,5 g L
-1

 encontra-se 

dentro da faixa considerada adequada, no qual varia entre 75 e 85%. Com doses superiores a 

1,5 g L
-1

 do hidrogel, a porosidade total está acima do adequado, apesar de não haver prejuízo 

ao desenvolvimento da planta conforme Carrijo et al. (2002), no qual afirma que um substrato 

usado no cultivo de plantas em recipientes pode possuir uma porosidade total acima de 85%. 

O espaço de aeração (EA) diminuiu com o aumento da dose do hidrogel (Figura 15D). 

Provavelmente este efeito deve-se ao preenchimento dos maiores poros no substrato com os 

grânulos expandidos do polímero com água, principalmente nos macroporos do substrato. 
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Apesar da diminuição do EA com a adição do hidrogel, os valores encontram-se praticamente 

dentro da faixa considerada adequada por Grassi Filho; Santos (2004), no qual varia entre 20 

a 30%. No entanto, estes valores se aplicam somente a substratos utilizados em sistemas de 

produção de mudas em recipientes com irrigação esporádica, pois o volume de ar existente no 

substrato depende de seu teor em água e de sua capacidade de retenção de água (SCHMITZ et 

al., 2002). 

 

 

 

  

Figura 15 – A - densidade úmida (kg m
-
³); B - umidade atual (%); C - porosidade total (%) e 

D- espaço de aeração (%) em substrato comercial Carolina Soil
®
 em diferentes dosagens de 

hidrogel para a produção de mudas de Eucalyptus dunnii.  

 

 

Em relação à água disponível (AD), água tamponante (AT), água facilmente 

disponível (AFD) e água remanescente (AR), houve acréscimo nos valores destes atributos 

conforme o aumento da dose do hidrogel misturado ao substrato (Figura 16).  

A adequada disponibilidade de água no substrato é de grande importância para o 

crescimento e desenvolvimento das plantas, pois afeta o metabolismo e a fisiologia vegetal. A 

indisponibilidade acaba acarretando uma fotossíntese deficiente, um estado nutricional 
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insatisfatório e, consequentemente uma baixa produtividade (MANFRON et al., 2005). Desta 

forma, quanto mais AD maior a eficiência da planta nos processos metabólicos, resultando em 

maior crescimento.  

Segundo De Boodt e Verdonck (1972), os substratos devem apresentar entre 24 a 40% 

de água disponível, com 20 a 30% facilmente disponível. Em ambos os atributos, a adição do 

hidrogel, mesmo na menor dose, proporcionou valores dentro desta faixa, sendo que na 

ausência do polímero, os valores obtidos de AD e AFD estão abaixo deste limite. Segundo 

Klein et al. (2000), o desenvolvimento das plantas é pleno quando há água facilmente 

disponível e o importante é mesmo a distribuição dos poros, pois são estes que vão governar a 

dinâmica da água nos substratos para mudas.  

De Boodt et al. (1994), afirmam que água tamponante é a quantidade de água (% do 

volume) que se libera ao aplicar uma tensão ao substrato de 50 a 100 cm de coluna de água, 

sendo que um substrato ideal deve apresentar de 4 a 10%. Neste estudo, a partir de 4,5 g L
-1

 

de hidrogel é possível obter a quantidade de água tamponante considerada ideal. O hidrogel 

pode ser importante para armazenar água no substrato para eventuais períodos de déficit 

hídrico, liberando esta água. Segundo Verdonck et al. (1981) a água tamponante serve como 

reserva hídrica para a planta. Esta água, embora possa ser utilizada pelas plantas em caso de 

estresse hídrico, pode indiretamente exigir um grande gasto de energia (FERMINO, 2002). 

Entretanto, conforme Gruszynski (2002), a absorção de água pelas plantas depende da 

espécie, do substrato e da situação de cultivo, podendo muitas vezes a água tamponante ser 

utilizada pela planta sem maiores gastos energéticos. Segundo Silva et al. (2011), o sinal para 

a próxima irrigação é dado quando se atinge o valor da água tamponante.  

Quanto ao volume de água remanescente, cujo padrão ideal fica na faixa de 25 a 30%, 

segundo Verdonck; Gabriels (1988), todos os tratamentos estão acima do limite, mesmo sem 

a adição do hidrogel. Segundo Schmitz et al. (2002), valores muito acima deste limite podem 

apresentar problemas por excesso de umidade para as raízes de algumas espécies.  
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Figura 16 – A - Porcentagem de água disponível (AD); B - água tamponante (AT); C - água 

facilmente disponível (AFD) e D - água remanescente (AR) em substrato comercial Carolina 

Soil® em diferentes dosagens de hidrogel para a produção de mudas de Eucalyptus dunnii.  

 

 

Em relação à capacidade de retenção de água (CRA), em todas as tensões submetidas, 

o valor aumentou proporcionalmente com o acréscimo da quantidade de hidrogel adicionado 

ao substrato (Figura 17). Segundo Fermino (2003), quanto maior o volume de água disponível 

às plantas a tensões mais baixas, menor será a energia necessária pelas plantas para absorvê-

la. Além disso, o conhecimento da capacidade de retenção de água é importante porque 

permite um manejo racional das plantas em função da quantidade de água disponível. 

Se o substrato possui uma baixa capacidade de retenção de água, poderá provocar um 

estresse hídrico na planta, limitando o fluxo de nutrientes e possibilitando o aumento da 

concentração de sais no substrato, que poderá exercer um efeito tóxico ou, ainda, a retirada de 

água da muda formada. No caso de substratos com uma retenção excessiva de água, existirá o 

problema de acúmulo de CO2 e a redução da aeração das raízes (SUGUINO, 2006).  
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Figura 17 – Capacidade de retenção de água (CRA) do substrato comercial Carolina Soil
®

 

submetido às tensões 10, 50 e 100 hPa em diferentes dosagens de hidrogel para a produção de 

mudas de Eucalyptus dunnii.  

 

 

Considerando os padrões estabelecidos por Valeri e Corradini (2000), mesmo sem a 

adição do hidrogel no substrato a quantidade de água retida em tensões disponíveis para as 

plantas são categorizadas como acima do nível ideal no qual varia entre 20-30% na tensão 50 

hPa.  

Analisando que o volume de substrato utilizado na produção de mudas de espécies 

florestais em tubetes normalmente é reduzido, e a demanda hídrica de Eucalyptus é muito 

grande, valores acima do ideal não chegam a ser problemáticos, entretanto deve-se ter cuidado 

com o excesso de irrigação, principalmente se utilizadas altas doses do hidrogel. Por outro 

lado, o uso do hidrogel pode reduzir a quantidade de água necessária para irrigação ou 

diminuir a frequência de irrigação, visto que aumenta a capacidade de retenção de água com a 

adição do hidrogel. A manutenção do grau de umidade em níveis adequados é essencial para 

um bom desenvolvimento das mudas.  

y =   55,619  + 4,0112x -0,0159x2  

R² = 0,98  (p<0,001) 

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

C
R

A
 1

0
 h

P
a
 (

%
) 

y = 36,187  + 2,6814x -0,0352x2  

R² = 0,97  (p<0,001) 

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

C
R

A
 5

0
h

P
a
 (

%
) 

y = 32,901  + 3,0667x  -0,1603x2  

R² = 0,98  (p<0,001) 

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0

C
R

A
 1

0
0

 h
P

a
 (

%
) 

Dose hidrogel (g L-1) 



118 

Essas informações são muito importantes, pois o bom desenvolvimento das plantas 

depende do balanço adequado entre o espaço poroso e a disponibilidade de água. 

Conhecendo-se previamente as propriedades físicas do material a ser utilizado como substrato 

e assim ser possível utilizar-se de técnicas eficientes para melhorar suas características. 

O comportamento das curvas de retenção (Figura 18) demonstra que os hidrogéis 

podem funcionar como reservatórios de água no substrato. Blainsk et al (2006) atribuem este 

fato devido ao hidrogel reter água em elevados potenciais matriciais, minimizando as perdas 

por percolação quando ocorrer aportes de água que superem a capacidade de armazenamento 

de água do meio. 

 

 

 

Figura 18 – Curva característica de retenção de água do substrato comercial Carolina Soil
®

 

submetido às tensões 10, 50 e 100 hPa utilizando-se diferentes dosagens do hidrogel.  

 

 

A condutividade elétrica (Figura 19A) e o pH (Figura 19B) aumentaram com a dose 

do hidrogel. A maior dose do hidrogel ocasionou um grande aumento do teor de sais no 

substrato. Apesar do aumento, os níveis obtidos estão dentro do adequado, no qual segundo 

Gonçalves et al. (2000), não deve ficar acima de 1,0 mS cm
-1

, em determinações realizadas a 

partir de extrato de diluição de 1:5 (igual a este estudo). Com relação ao pH, também houve 

aumento com o acréscimo do polímero no substrato.  
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Figura 19 – A - Condutividade elétrica (mS cm

-1
); B - pH (em H2O) em substrato comercial 

Carolina Soil
®
 em diferentes dosagens de hidrogel para a produção de mudas de Eucalyptus 

dunnii.  

 

 

Para disponibilidade adequada de nutrientes os valores de pH dos substratos devem se 

encontrar na faixa de 6,0 a 7,0 (KAMPF, 2000b; SCHMITZ et al., 2002). Para substratos 

orgânicos, esse valor varia de 5,2 a 5,5, sendo ideal a faixa de pH de 5,5 a 6,5 (WALDEMAR, 

2000). Com a adição do hidrogel os valores encontrados encontram-se dentro desta faixa 

considerada ideal, já sem o hidrogel o valor de pH ficou abaixo desta faixa (4,87).  

Vichiato et al. (2004a) afirmaram que a incorporação do hidroretentor ao substrato de 

cultivo de porta-enxerto Tangerina Cleópatra promoveu elevação nos valores do pH do 

substrato. Os autores ainda relatam que essa alteração no pH pode ser decorrente da alteração 

da capacidade de troca de cátions (CTC) do substrato, proporcionada pelo hidrorretentor 

adicionado ao mesmo, possivelmente pela maior retenção de cátions básicos. A CTC do 

hidrorretentor é muito alta quando comparada à maioria dos tipos de solo (MORAIS, 2001). 

Os substratos devem apresentar valores adequados de pH e condutividade elétrica 

(CE), uma vez que o pH, além de influenciar a disponibilidade de nutrientes, está relacionado 

a desequilíbrios fisiológicos da planta, enquanto alto teor de sais solúveis pode provocar a 

queima ou necrose das raízes, sendo resultante das condições inerentes do próprio substrato 

ou do excesso de adubação (BACKES; KÄMPF, 1991; CARNEIRO, 1995). 

A condutividade elétrica aumentou provavelmente devido ao acúmulo de sais no 

substrato pela adição do hidrogel, além do aumento do teor total de sais solúveis (TTSS) 

ocasionado pela elevação da dose do hidrogel. O hidrogel a base de poliacrilamida ocasionou 

o aumento da condutividade elétrica, pH e TTSS verificado nas amostras de areia lavada com 

água destilada (Figura 20A e B). A areia lavada sem hidrogel praticamente não apresentou 

sais nas amostras, entretanto com adição do hidrogel, o teor de sais aumentou de forma 
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progressiva com o aumento da dose do polímero. A concentração de sais solúveis apresenta 

este comportamento, pois é altamente influenciada pelo grau de hidratação do meio ((BELLÉ, 

1990). 

Em relação ao pH (Figura 20C), o aumento da dose provocou a elevação do pH da 

areia lavada. Esse resultado pode induzir que o hidrogel provoca o aumento do pH quando 

adicionado ao substrato das mudas.  

 

 

 

 

 

Figura 20 – A - Condutividade elétrica; B -  TTSS e C - pH em areia lavada em função da 

dose do hidrogel a base de poliacrilamida. 
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5.5.2 Produção e crescimento das mudas 

 

 

A análise de variância revelou diferença significativa (p<0,05) entre os tratamentos 

para todas as variáveis avaliadas, com exceção da relação H/DC (Apêndice 7 e 8). 

A altura média das mudas se comportou como uma função quadrática. A dose de 4,5 g 

L
-1

 proporcionou o maior valor, aproximando-se de 25 cm, apresentando uma MET em 5,91 g 

L
-1

. Em comparação com a ausência do hidrogel é possível visualizar um ganho significativo 

na altura das mudas, observando-se um aumento de aproximadamente 10 cm quando se fez 

uso de 4,5 g L
-1

 do polímero (Figura 21). 

A dose do hidrogel de 1,5 g L
-1

 não apresentou grande modificação na altura das 

mudas em relação a testemunha. Já o uso de 3,0 g L
-1

 apresentou comportamento 

praticamente equivalente a maior dose utilizada. O uso da dose 3,0 g L
-1

 pode representar 

diminuição dos gastos, devido a redução no uso do polímero, atingindo resultados similares 

aos encontrados na maior dose. 

As indicações dos produtos comerciais de hidrogel recomendam o uso de 6,0 g L
-1

, 

porém, observando-se a altura das mudas, uma diminuição desta quantidade é possível e 

recomendada, entretanto, este comportamento pode ser alterado com o uso de diferentes 

substratos, ambientes e níveis de irrigação. No caso desta pesquisa, optou-se em manter sob 

irrigação constante de 4 mm diários com o objetivo de diminuir as variações. 

 

 

 

Figura 21 – Altura (cm) de mudas de Eucalyptus dunnii em função do uso de diferentes doses 

de polímero hidroretentor aos 90 dias após semeadura.  
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Nem sempre maior altura pode significar melhor qualidade, já que mudas muito altas 

podem comprometer o reflorestamento por tombarem com mais facilidade, apresentarem 

menor taxa de crescimento e menor índice de sobrevivência no campo (ARAÚJO, 2009). 

Dessa forma, o diâmetro do coleto também deve ser maior nas mudas que tem maior altura, 

para não haver este problema de tombamento. Neste estudo as mudas com maior altura do 

tratamento com 4,5 g L
-1

 possuem boa qualidade, pois a variável diâmetro de coleto também 

apresentou resultados superiores para este tratamento (Figura 22).  

Em relação ao diâmetro de coleto, a dose usual de 6 g L
-1

 alcançou resultado inferior 

nas duas variáveis em comparação à dose de 4,5 g L
-1

. A diminuição da altura e diâmetro de 

coleto, com o uso da maior dose do hidroretentor, pode ser devido ao excesso de água e 

nutrientes armazenados no substrato, podendo ocasionar a diminuição do crescimento. Como 

foi visto na análise do substrato a adição de altas doses do hidrogel aumenta a retenção de 

água, principalmente em relação à água remanescente que, quando em excesso pode reduzir a 

aeração das raízes.  

 

 

 

Figura 22 – Diâmetro de coleto – DC (mm) de mudas de Eucalyptus dunnii em função do uso 

de diferentes doses de polímero hidroretentor aos 90 dias após semeadura. 
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componentes com menor capacidade de retenção de água na composição dos substratos, como 

a casca de arroz carbonizada, pode modificar o comportamento das variáveis avaliadas 

conforme a dose do hidrogel.  

A não utilização do hidrogel no substrato ocasionou um menor diâmetro de coleto nas 

mudas de Eucalyptus dunnii, sendo observada uma elevação do DC com o aumento da dose 

do hidrogel até 4,3 g L
-1

, ponto no qual há uma tendência de diminuição do DC, e também o 

ponto que reflete na máxima eficiência do hidroretentor.  

O uso de diâmetro de coleto como uma medida de qualidade das mudas é baseado 

principalmente por ser um parâmetro de fácil mensuração e principalmente por ser um 

parâmetro não destrutivo, sendo considerado por muitos pesquisadores um dos mais 

importantes itens para se estimar a sobrevivência de diferentes espécies florestais logo após o 

plantio (GOMES et al., 2002).  

Benincasa e Leite (2004) descreveram que o aumento do diâmetro do coleto pode 

resultar de uma menor atividade das giberilinas, acompanhado por uma menor altura. É 

importante observar também que o diâmetro de coleto é variável em função do espaçamento 

das mudas nas bandejas. Deve-se proporcionar um espaço adequado para o crescimento de 

cada planta, dessa forma a diminuição da porcentagem de preenchimento das bandejas, ou 

seja, maior alternagem de recipientes nas bandejas. Com o passar do tempo e com o 

desenvolvimento das mudas é fundamental que não ocorra o estiolamento das mudas, 

resultando em problemas de sobrevivência no pós-plantio.  

O tempo de manutenção das mudas de Eucalyptus na fase de viveiro pode variar de 90 

a 120 dias dependendo das condições de cultivo, espécie e fatores ambientais como 

temperatura e umidade (GOMES et al., 2003). Neste estudo, utilizando a dose de 4,5 g L
-1

 de 

hidrogel é possível obter mudas com altura e diâmetro de coleto adequados para o plantio em 

apenas 90 dias, de acordo com o tamanho desejado por empresas e recomendado por alguns 

trabalhos científicos.  

Neste sentido, trabalhando com produção de mudas de diversas espécies florestais, 

Sturion et al. (2000) recomendaram a retirada de mudas de eucalipto da casa de vegetação 

quando estas atingirem em torno de 15 a 25 cm de altura e diâmetro do coleto de 2,5 mm. De 

acordo com Gomes et al. (1996), as características nas quais as empresas florestais se 

fundamentam para a classificação das mudas de eucaliptos, na retirada destas da casa de 

vegetação, são baseadas nos parâmetros de altura média entre 15 e 30 cm e diâmetro do coleto 

de 2 mm. 
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Em relação à massa seca da parte aérea (MSPA) há uma grande variação entre os 

tratamentos, com tendência de aumento da massa de forma progressiva até a dose de MET 

(4,9 g L
-1

) e uma tendência de queda relativamente acentuada com o uso da dose 6,0 g L
-1

. 

Com o uso da dose 0 e 1,5 g L
-1

 as plantas cultivadas apresentaram menores médias de massa 

seca da parte aérea das mudas, em relação às demais, afetando seu desenvolvimento, fato que 

foi comprovado pela diminuição da altura e diâmetro de coleto quando se fez o uso destes 

tratamentos (Figura 23). 

 

 

 

Figura 23 – Massa seca da parte aérea (g) de mudas de Eucalyptus dunnii em função do uso 

de diferentes doses de polímero hidroretentor aos 90 dias após semeadura. 

 

 

O uso de doses mais baixas do hidrogel, principalmente 1,5 g L
-1

, praticamente não 

apresenta ganho de MSPA. Com o aumento da dose há um ganho expressivo de massa seca 

em comparação com a ausência de hidrogel ou o uso de doses muito baixas. A maior 

eficiência foi obtida com a dose 4,9 g L
-1

, alcançando a máxima massa seca da parte aérea, 

sendo que o uso superior a esta dose ocasiona diminuição de massa seca e também aumento 

do custo com o polímero.  

Para a massa seca radicular (MSR) o comportamento foi relativamente diferente em 

relação às demais variáveis, neste caso, embora haja uma tendência de estabilização, o maior 

valor de massa seca radicular foi obtido com o uso da dose 5,6 g L
-1

 do hidrogel. Observou-se 

uma tendência de aumento da massa seca com o aumento da dose do hidrogel (Figura 24). 

Mesmo a menor dose do hidrogel foi responsável por uma maior formação de raízes, diferente 
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das outras variáveis, em que nesta dose não foi observado nenhum ou baixo ganho em 

comparação com a ausência do hidroretentor.  

 

 

 

Figura 24 – Massa seca radicular (g) de mudas de Eucalyptus dunnii em função do uso de 

diferentes doses de polímero hidroretentor aos 90 dias após semeadura. 

 

 

A massa seca de raízes apresenta boa resposta ao uso do hidrogel. Esta variável 

apresenta alta importância no desenvolvimento das plantas. Planta bem enraizadas apresentam 

maior capacidade de crescimento e maior potencial de sobrevivência a campo. A maior dose 

do hidrogel proporcionou maior massa de raízes provavelmente devido a maior 

disponibilidade de água e de nutrientes, entretanto, isto não refletiu no aumento de outras 

variáveis como altura, diâmetro do coleto e massa seca da parte aérea.  

A importância desta variável é também comentada por outros autores. Claussen (1996) 

afirmou que para uma mesma espécie, indivíduos com sistemas radiculares mais 

desenvolvidos têm maior capacidade de aclimatação que aqueles com sistemas radiculares 

reduzidos. Essa afirmação é corroborada por Campos e Uchida (2002), que descrevem que 

tais plantas têm maiores chances de sobrevivência no campo. Segundo Haase (2008), mudas 

que apresentam maior biomassa radicular tendem a sobreviver melhor do que aquelas que 

possuem biomassa radicular inferior, principalmente nas primeiras semanas, quando as 

condições adversas podem comprometer a sua sobrevivência.  

A massa seca total (MST) apresentou comportamento semelhante às outras variáveis 

(Figura 25), com exceção da massa seca radicular. Novamente a dose 4,5 g L
-1

 apresentou o 

y = 0,0946 + 0,0683x -0,0061x2  

R² = 0,98 (p<0,0001) 

MET= 5,6 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0

M
S

R
 (

g
) 

Dose hidrogel (g L-1) 



126 

maior valor. Como a massa seca da parte aérea representa maior porcentagem da massa seca 

total, obteve-se um comportamento muito similar. A maior diferença foi observada na dose de 

1,5 g L
-1

 no qual a massa seca da parte aérea não apresentou ampla diferença (17,9% a mais 

de MST) da ausência do hidrogel. Já a massa seca radicular foi maior com o uso de 1,5 g L
-1

 

em comparação a dose 0 g L
-1

.  

De acordo com Engel e Poggiani (1990), a produção de matéria seca total é reflexo 

direto da fotossíntese líquida total que permite avaliar o crescimento da planta. Para Ferreira 

(1977), a produção de matéria seca é o melhor índice de crescimento e pode ser útil para 

avaliar as condições relativas de desenvolvimento pelas espécies. 

 

 

 

Figura 25 – Massa seca total (g) de mudas de Eucalyptus dunnii em função do uso de 

diferentes doses de polímero hidroretentor aos 90 dias após semeadura. 

 

 

O Índice de Qualidade de Dickson foi maior nas maiores doses de hidrogel utilizadas, 

apresentando um ponto máximo na dose de 4,6, diminuindo a partir desse nível (Figura 26). O 

índice é consideravelmente maior na utilização do hidrogel em qualquer dose em comparação 

com a ausência do hidroretentor.  
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Figura 26 – Índice de Qualidade de Dickson (IQD) de mudas de Eucalyptus dunnii em função 

do uso de diferentes doses de polímero hidroretentor aos 90 dias após semeadura. 

 

 

O IQD pode ser considerado um bom parâmetro para indicar o padrão de qualidade 

das mudas crescidas sob diferentes dosagens de hidrogel, pois apresenta semelhanças em 

relação aos parâmetros indicativos de qualidade (altura, diâmetro do coleto, MSPA, MSR, e 

MST). Serve para confirmar que sob algumas doses do hidrogel, principalmente próximo a 

4,5 g L
-1

, as mudas apresentam melhor qualidade para o plantio, pois o valor de seus 

parâmetros constituintes está dentro dos limites considerados adequados para o plantio, 

considerando-se a altura de 25 cm e o diâmetro do coleto próximo a 2 mm de acordo com 

Sturion et al. (2000) e Wendling e Dutra (2010).  

Cabe destacar também o aspecto gelatinoso sobre os tubetes quando se faz uso de 

dosagens muito altas. A dose de 3 g L
-1

 ou inferior do hidroretentor apresenta alguns 

aglomerados gelatinosos sobre o tubete, mas sem qualquer extrapolação do recipiente. A dose 

de 4,5 g L
-1 

apresentou mais aglomerados com este aspecto, porém também não havendo 

extravasamento dos tubetes, o que ocorreu na dose superior. O vazamento de hidrogel 

hidratado juntamente com substrato dos tubetes pode expulsar a muda do recipiente, ou 

provocar o excesso de umidade sobre o tubete o que pode ocasionar o aparecimento de 

musgos ou doenças nas mudas.  

O uso do hidrogel pode ser recomendado, podendo-se produzir mudas com qualidade 

superior em menor tempo, obtendo-se ganho em altura e diâmetro do coleto, parâmetros mais 

observados por viveiristas, e também em outras variáveis que também expressam a qualidade 

das mudas, como massa seca da parte aérea, massa seca radicular e índice de qualidade de 

Dickson. 
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5.5.3 Análise nutricional da parte aérea das mudas 

 

 

De acordo com a análise estatística, diferentes doses do hidrogel influenciaram de 

forma significativa (p<0,05) a concentração de macro e micronutrientes de mudas de 

Eucalyptus dunnii.  

O teor de N aumentou à medida que foram adicionadas maiores doses de hidrogel no 

substrato, apresentando comportamento quadrático crescente (Figura 27A), de modo que a 

testemunha apresentou menor valor. O teor de N não foi superior com o uso da dose 1,5 g L
-1

 

de hidrogel em comparação a testemunha, mostrando que dosagens muito baixas do polímero 

não proporcionam grande acúmulo de N nos tecidos vegetais. 

 

 

 

  

 

Figura 27 – Efeitos da adição de diferentes doses de hidrogel no teor de macronutrientes de N 

(A), P (B) e K (C) da parte aérea (caule + folhas) de mudas de Eucalyptus dunnii os 90 dias 

em viveiro. 
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Apesar da maior dose de hidrogel utilizada (6,0 g L
-1

) ter apresentado a maior 

concentração deste elemento mineral, não houve efeito positivo no crescimento das mudas de 

Eucalyptus dunnii na etapa de viveiro. De maneira geral, para a maioria das variáveis 

morfológicas analisadas, doses superiores a 4,5 g L
-1

 causaram diminuição no crescimento das 

plantas, provavelmente, pelo excesso de água e efeito de toxicidade devido ao excesso de 

nutrientes, incluindo o nitrogênio. 

Conforme a Tabela 10, a qual mostra o teor de nutrientes considerados adequados em 

mudas entre 80 – 100 dias de Eucalyptus grandis, pode-se considerar que o teor de N está em 

uma faixa mais adequada para o tratamento com o uso de 3 g L
-1

 do polímero. Na ausência do 

hidrogel e na presença de 1,5 g L
-1

 o teor foi abaixo do considerado ideal. Já nas doses acima 

de 3 g L
-1 

há um excesso no teor, o que também pode comprometer o desenvolvimento e 

qualidade das mudas, fato que foi observado na diminuição da altura das mudas com o uso de 

6 g L
-1

 de hidrogel. Cabe resaltar que os teores considerados ideias, apresentados na Tabela 

10, são para  Eucalyptus grandis, não havendo referências para Eucalyptus dunnii.  

 

 

Tabela 10 – Teores de nutrientes considerados ideais em mudas de Eucalyptus grandis. 

Nutriente Teor
*
 

Macronutrientes  (g kg 
-1

) 

    Nitrogênio 13 – 15
**

 

    Fósforo 1,5 – 2,0 

    Potássio 15 – 20 

    Cálcio 8 – 12 

    Magnésio 3,0 – 3,5 

    Enxofre 1,3 – 1,5 

Micronutrientes (mg kg 
-1

) 

    Boro 30- 40 

    Cobre 10 – 15 

    Ferro 80 – 130 

    Manganês  300 – 500 

    Zinco 30 – 40 
* 

Nota: Teores de nutrientes considerados adequados nas folhas de mudas de Eucalyptus grandis entre 80-100 

dias de idade. 
**

 Fonte: Silveira et al. (1995a);  Silveira et al. (1995b). 

 

 

Esse efeito prejudicial do N em quantidade além do ideal é exposto por Taiz e Zeiger 

(2009), os quais descrevem que embora o nitrogênio seja um dos elementos minerais que as 

plantas exigem em maiores quantidades, servindo como constituinte em diversos 
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componentes das células, incluindo aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos, o seu excesso 

pode prejudicar no crescimento das plantas. 

A explicação para tal circunstância é que o N é absorvido pelas plantas na forma de 

nitrato (NO3
-
) ou amônio (NH4

+
), entretanto, a forma de nitrato é a que predomina durante o 

processo de absorção (MARENCO; LOPES, 2007; PRADO, 2008). Esta absorção também é 

influenciada pelo pH do meio, sendo este modificado pela dose de hidrogel adicionado.  

Para os elementos P e K, os maiores teores nutricionais nos tecidos vegetais foram 

obtidos próximo à dose 4,5 g L
-1

 de hidrogel (Figura 27 B e C), tendendo a diminuir o teor de 

ambos os macronutrientes com aumento da dose do hidrogel para 6,0 g L
-1

.  

A relação adequada entre os nutrientes nitrogênio e potássio na fase de  crescimento 

deve estar na faixa de 1,4 até 2,0, conforme recomendam Silveira et al. (2001). Esta faixa 

ideal da relação foi obtida com uso de 3 g L
-1

 do polímero hidroretentor, tendendo a aumentar 

a relação com o uso de maiores doses do hidrogel.  

O fósforo apresenta grande importância no desenvolvimento dos vegetais, sendo o 

elemento, depois do nitrogênio, que mais restringe o crescimento das plantas em caso de 

deficiência. Comparativamente às referências do Eucalyptus grandis (Tabela 10), somente o 

tratamento testemunha (sem adição de hidrogel) está na faixa considerada ideal. Os demais 

tratamentos apresentam teores acima desta faixa. Essa diferença nos teores pode ser devido a 

diferente necessidade das espécies por este nutriente. Em comparação a outras espécies 

florestais, os maiores teores obtidos então dentro do considerado ideal. Sorreano et al. (2012), 

obteve teores de P de 4,5 g kg 
-1 

em Astronium graveolens; 2,8 g kg 
-1 

em Tapirira guianensis; 

2,8 g kg 
-1 

em Cecropia pachystachya; 2,4 g kg 
-1 

em Acacia polyphylla; 3,2 g kg 
-1 

em 

Enterolobium contorstisiliquum e 3,1 g kg 
-1 

em Ceiba speciosa.  

Em relação ao potássio observa-se que, comparativamente às referências do 

Eucalyptus grandis (Tabela 10), todos os tratamentos apresentaram teores nutricionais 

bastante inferiores na planta. O resultado obtido com Eucalyptus dunnii pode indicar 

diferentes exigências das espécies pelo elemento, já que se observa uma tendência de queda 

do teor de potássio com o uso superior a 4,5 g L
-1

 do hidrogel. A lixiviação do nutriente no 

substrato possivelmente não foi à causa da diminuição do teor nutricional com aumento da 

dose do hidrogel, podendo-se apontar outras causas como a elevação da umidade no substrato, 

podendo causar menor absorção do nutriente pela planta. Sintomas de deficiência também não 

foram observadas, o que pode evidenciar a menor necessidade por este nutriente na espécie 

durante este estágio de desenvolvimento da planta.  
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A deficiência desse elemento gera sintomas que aparecem primeiro nas folhas mais 

velhas, por ser facilmente redistribuído para órgãos novos (MARENCO; LOPES, 2007). O 

primeiro sintoma visual de deficiência de potássio se caracteriza por clorose em manchas ou 

marginais, evoluindo para necrose, com maior ocorrência nos ápices foliares, nas margens e 

entre nervuras (TAIZ; ZEIGER, 2009).  

A adição de hidrogel ao substrato até certo limite colaborou com o aumento do teor de 

K, possivelmente em razão da diminuição da lixiviação do nutriente. Gomes (2001) relata que 

o K é um elemento de grande lixiviação, não sendo esperadas respostas residuais por longos 

períodos. O autor comenta ainda que a fertilização potássica é, praticamente, desnecessária 

para o crescimento de mudas de espécies florestais em razão da alta lixiviação. Desta forma, 

como foi visto, o hidrogel pode reter certa quantidade do nutriente e disponibilizar a planta 

por maior tempo.  

O potássio apresenta diversas funções nos vegetais, participando na regulação 

estomática, dinâmica da membrana celular, manutenção do turgor, equilíbrio osmótico, 

transporte de carboidratos, fixação simbiótica do nitrogênio, entre outras (MALAVOLTA et 

al., 1997; WIEDENHOEFT, 2006).  

Comportamento semelhante ao obtido neste trabalho para o potássio foi obtido em 

crisântemo (Dendranthema grandiforum) por Sita et al. (2005), os quais verificaram um 

comportamento crescente do teor de K na areia de acordo com os níveis do polímero de 

poliacrilamida (dose máxima testada de 4 g kg
-1

). Assim, os mesmos autores indicam que o 

aumento de potássio seja proveniente da liberação desse mineral da própria estrutura química 

do polímero, composto à base de acrilamida, além da influência de outros fatores, como pH e 

condutividade elétrica do substrato.  

Fernandes (2010), em estudo utilizando o polímero à base de poliacrilamida em 

Eucalyptus urophylla cultivados em vaso e avaliados aos 126 dias, também demonstrou 

aumento do teor de potássio com o aumento da dose do hidrogel. O autor encontrou quase o 

dobro de K (2,08 g kg
-1

) com o uso de 8 g de hidrogel por planta em comparação a dose zero 

(1,12 g kg
-1

). Apesar da tendência de aumento do teor de K com o aumento da dose do 

hidrogel, as quantidades obtidas são muito inferiores às encontradas neste estudo. Essa 

diferença de valores pode ser devido aos teores e conteúdos de nutrientes variarem com o 

desenvolvimento da cultura.  

A quantidade de nutrientes absorvidos, durante o ciclo, depende de fatores abióticos, 

como temperatura do ar e solo, luminosidade e umidade relativa, época de plantio, genótipo e 

concentração no solo e bióticos, como presença de grupos específicos de microrganismos. 
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Esses e outros fatores, como a quantidade de água disponível as plantas e a disponibilidade de 

nutrientes influenciam na absorção de nutrientes (FAYAD, 2002).  

Com relação ao teor de cálcio, verificou-se que na ausência do hidrogel o teor do 

nutriente foi menor ao obtido nos tratamentos que tiveram adição do polímero (Figura 28A). 

Divergindo dos demais macronutrientes que expressaram o máximo de teores quando foi 

realizado o uso de doses mais altas do hidrogel, o Ca apresentou os maiores valores na dose 

1,5 g L
-1

, diminuindo com o aumento da dose do hidrogel.  

 

 

 

 

 

Figura 28 – Efeitos da adição de diferentes doses de hidrogel no teor de macronutrientes de 

Ca (A), Mg (B) e S (C) da parte aérea (caule + folhas) de mudas de Eucalyptus dunnii os 90 

dias em viveiro. 

 

 

Conforme Epstein e Bloom (2005), os sintomas de deficiência de Ca aparecem mais 

cedo e mais severamente nas regiões meristemáticas e nas folhas jovens. A demanda de Ca 

segundo os autores é alta nestas regiões. Apesar do teor encontrado em Eucalyptus dunnii ser 

muito inferior ao encontrado em Eucalyptus grandis (Tabela 10) não foram observados 
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sintomas de deficiência de Ca nas mudas. Possivelmente o Eucalyptus dunnii possui uma 

necessidade menor também deste nutriente, a exemplo do observado em K.  

O teor de Magnésio comportou-se de maneira quadrática (Figura 28 B), aumentando 

até a concentração 4,5 g L
-1

 do hidrogel, e após tendendo a diminuir com o aumenta da dose 

do polímero. O teor de Mg foi bem inferior no tratamento testemunha sem adição do hidrogel, 

mostrando que a exemplo dos demais macronutrientes, o hidrogel proporcionou maior 

absorção destes nutrientes. Comportamento similar foi obtido para o enxofre, neste, a maior 

diferença ocorreu na dose 1,5 g L
-1

 de hidrogel que praticamente não variou da ausência do 

polímero.  

Em comparação aos valores da Tabela 10, considerados ideais para Eucalyptus 

grandis, a adição de hidrogel proporcionou o enquadramento dos teores na faixa adequada, 

tanto para Mg quanto para S. Para o magnésio a adição de 1,5 g L
-1

 de hidrogel foi suficiente 

para a obtenção dos níveis ideais, sendo que o aumento da dose provocou uma elevação dos 

níveis. Para o S (Figura 28C), o uso do hidrogel na faixa de 3,0 – 4,5 g L
-1

 ajustou os teores 

aos encontrados por Silveira et al. (1995a, b). 

O magnésio apresenta importante papel na estrutura da clorofila, além de participar na 

ativação de enzimas envolvidas na respiração, fotossíntese e síntese de DNA e RNA (TAIZ; 

ZEIGER, 2009). Em geral, é absorvido em menor quantidade do que o cálcio (quantidades 

semelhantes neste trabalho), e vários íons podem competir com absorção do magnésio, como 

NH4
+
, K

+
, Ca

2+
 e Mn

2+
. Dessa forma, quando a disponibilidade de Ca

2+
 e K

+
 é menor, a 

absorção de Mg
2+

 tende a aumentar, fato que foi observado neste trabalho. Já a atuação 

negativa do amônio deve-se ao seu efeito acidificante no citosol (MARSCHNER, 1995; 

MARENCO; LOPES, 2007).  

O enxofre, o qual apresentou aumento do teor na parte aérea das plantas com o 

aumento da dose do hidrogel, é constituinte de vários aminoácidos e compostos envolvidos na 

transferência de elétrons na fotossíntese e respiração (WIEDENHOEFT, 2006). Plantas 

deficientes deste elemento apresentam-se cloróticas e pouco desenvolvidas, com sintomas 

semelhantes à deficiência de N, no entanto, por ser pouco móvel na planta, as folhas novas 

ficam mais amareladas (BISSANI; ANGHINONI, 2004). 

Nissen (1994) observando alguns hidroretentores pôde verificar que estes são capazes 

de atuar como fornecedores de nutrientes, diminuir a fixação de fosfatos e a lixiviação de 

nutrientes, como potássio, magnésio e nitratos, aumentando à disponibilidade as plantas. Este 

aumento da disponibilidade de alguns nutrientes refletiu no aumento do teor de todos os 

macronutrientes até determinada dose do hidrogel, dependendo do nutriente.  
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Pela análise dos teores de micronutrientes, observou-se comportamento quadrático 

para todos os elementos (Figura 29). Todos os micronutrientes obtiveram maiores teores (mg 

kg
-1

) na ausência de hidrogel, diminuindo com a adição do polímero. A exceção do Cu que 

apresentou tendência de queda com o aumento sequencial da dose de hidrogel. Os demais 

micronutrientes apresentaram tendência de estabilização dos teores.  

 

 

 

 

 
Figura 29 – Efeitos da adição de diferentes doses de hidrogel no teor de micronutrientes de B 

(A), Cu (B) e Fe (C), Mn (D) e Zn (E) da parte aérea (caule + folhas) de mudas de Eucalyptus 

dunnii os 90 dias em viveiro. 
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O teor de boro na parte aérea de mudas de Eucalyptus dunnii decresceu com o 

aumento da dose de hidrogel (Figura 29A). Comportamento similar do boro foi obtido por 

Fernandes (2010), avaliando o teor nutricional de Eucalyptus urophylla em função da dose de 

hidrogel e frequências de irrigação. Apesar de a análise ser realizada utilizando-se somente o 

caule da muda, o teor de boro também diminui com o aumento da dose do polímero a base de 

poliacrilamida. 

Nesse estudo, o pH aumentou conforme a adição do hidrogel no substrato, o qual é um 

dos principais fatores que afetam a disponibilidade de boro. O aumento do pH diminui o teor 

de boro na solução, devido a maior adsorção deste nutriente à superfície dos colóides, à 

medida que cresce a alcalinidade do meio (FERREIRA, 1998).  

Embora não se saiba o papel preciso do boro no metabolismo vegetal, há evidências de 

sua atuação no funcionamento da membrana e na estrutura da parede celular (MARENCO; 

LOPES, 2007; TAIZ; ZEIGER, 2009). A deficiência de boro é a mais comum entre as 

deficiências de qualquer outro micronutriente. Juntamente com o cálcio, o boro é classificado 

como um elemento imóvel no floema, sendo que os sintomas de carência aparecem, 

principalmente, nas folhas e nos órgãos mais novos  (MALAVOLTA et al., 1997). A 

deficiência de B reduz a absorção de K e P e diminui a atividade da NADH, aumentando a 

lixiviação de K (MARENCO; LOPES, 2007). Os sintomas visuais de carência caracterizam-

se pela necrose de folhas jovens e gemas terminais, com perda da dominância apical, tornando 

a planta altamente ramificada (TAIZ; ZEIGER, 2009).  

Em relação ao cobre houve diminuição do teor com o aumento da dose do polímero 

hidroretentor a base de poliacrilamida (Figura 29B), fato que também foi observado no 

trabalho de Fernandes (2010). O teor encontrado pelo autor variou de 275,87 mg kg
-1

 na 

ausência de hidrogel para 157,24 mg kg
-1

 com o uso de 8 g por planta em mudas de 

Eucalyptus urophylla aos 126 dias de idade. Entretanto, o teor foi avaliado em caules, 

justificando a diferença de teor encontrado neste estudo. A mobilidade do Cu dentro das 

plantas é limitada e particularmente dependente do estado nutricional em termos de Cu e de 

N. Devido a sua forte ligação com as paredes celulares, a translocação do Cu das raízes para 

as brotações é lenta, obtendo maior teor no caule e folhas mais velhas (KIRKBY; 

RÖMHELD, 2004).  

O cobre apresenta-se fortemente ligado aos coloides organominerais, e quanto maior o 

teor de matéria orgânica, menor sua disponibilidade nas plantas, estando fortemente 

relacionado ao valor do pH (PRADO, 2008). Essa diminuição dos teores de cobre nos tecidos 
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das mudas pode ser explicado pelo aumento do pH conforme as doses do hidrogel, sendo que 

condições de pH acima de 6 favorecem a sua retenção. 

Esse elemento é classificado como um elemento pouco móvel pelo floema da planta, 

podendo existir inibições competitivas entre o cobre e zinco (MALAVOLTA et al., 1997). Os 

sintomas iniciais de deficiência de cobre caracterizam-se pela produção de folhas verdes 

escuras, que podem conter manchas necróticas (TAIZ; ZEIGER, 2009). Seu teor total em 

plantas pode variar de 1-5 mg kg
-1

, podendo atingir 100 mg kg
-1

 em folhas mais velhas, sendo 

que a sua toxidez não é comum, porém pode ocorrer principalmente nos estádios iniciais de 

crescimento da planta (PRADO, 2008). 

O ferro pode se encontrar nas formas de Fe
2+

 e Fe
3+

 dependendo das condições de 

oxidação ou redução e de sua capacidade de formar quelatos, estando envolvido na ativação 

de enzimas e na síntese de clorofila (WIEDENHOEFT, 2006). Conforme Prado (2008), o 

suprimento adequado deste elemento mineral depende das condições de pH (maior 

disponibilidade em pH ácido, <6,0), da umidade e de aeração do que propriamente a 

quantidade presente no solo, que normalmente é abundante. O mesmo autor salienta que 

concentrações elevadas de outros íons na solução do meio (P, Mn e Zn) podem inibir a 

absorção de Fe por competição iônica. Este efeito inibitório de outros elementos, 

principalmente do P, pode ter sido fator limitante para o teor de Fe, verificando-se que o 

fósforo aumentou com dosagens mais elevadas do hidrogel, e o ferro diminuiu (Figura 29C).  

De acordo com Landis (1989), os substratos à base turfa e vermiculita sofrem menos 

influência do pH do que aqueles que contêm solo mineral. Para a maioria dos subtratos, a 

faixa de pH recomendada para a disponibilidade adequada dos nutrientes para a planta é de 

5,5 a 6,5 (WALDEMAR, 2000). Neste estudo, o pH do substrato (sem adição do hidrogel) é 

considerado baixo (4,87), segundo a classificação de Gonçalves e Poggiani (1996). No 

entanto, as espécies florestais são capazes de se adaptar a uma ampla faixa de valores de pH 

(LANDIS, 1989). 

No estudo de Fernandes (2010), o teor de ferro nas folhas de Eucalyptus urophylla aos 

126 dias de idade não variou com a quantidade de hidrogel, sendo observada média de 129,43 

mg kg
-1

 do nutriente, valor próximo ao encontrado neste estudo na ausência do hidrogel 

(137,82 mg kg
-1

).  

O manganês é o segundo micronutriente mais abundante em solos tropicais e um dos 

mais abundantes nos tecidos vegetais. Fatores como pH, potencial de oxirredução, matéria 

orgânica e o equilíbrio com outros cátions, influenciam na sua disponibilidade (PRADO, 

2008). Esse elemento compete e reduz a absorção de outros, particularmente a de Ca, Mg e Fe 
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e, em menor nível, a de K (MARENCO; LOPES, 2007). O Mn também está envolvido na 

reação fotossintética, com diversas funções na membrana, ativando várias enzimas na célula 

(WIEDENHOEFT, 2006).  

Os sintomas visíveis de deficiência deste elemento caracterizam-se por clorose nas 

folhas novas, seguida de branqueamento, enquanto o excesso causa deficiência de ferro 

induzida, menor nodulação nas leguminosas, entre outros (MALAVOLTA et al., 1997). 

Marschner (1995) relatou que a deficiência de Mn afeta a produção da matéria seca, a 

fotossíntese líquida e o conteúdo de clorofila, além das plantas ficarem mais suscetíveis aos 

danos por temperaturas mais baixas. 

Mikkelsen (1995), trabalhando com cultura de soja em casa de vegetação, analisou o 

efeito do hidrogel juntamente com MnO (Óxido de manganês), MnSO4.4H2O (Sulfato de 

manganês) e MnCl (Cloreto de manganês), registrando um aumento no acúmulo de Mn na 

folha para todas as fontes de nutrientes analisadas na presença do polímero, ao contrário deste 

estudo, que com o hidrogel registrou diminuição do teor de Mn (Figura 29D). 

O zinco é requerido para a atividade de muitas enzimas, podendo ser exigido na 

síntese de clorofila em algumas plantas (TAIZ; ZEIGER, 2009). O mesmo pode apresentar 

efeito de inibição competitiva na presença de Mg
2+

 e Ca
2+

, sendo que o principal sintoma de 

deficiência é a diminuição do crescimento internodal e, em excesso, causa a indução de 

carência de ferro (MALAVOLTA et al., 1997). 

Conforme Malavolta et al. (1997), existem diversos fatores, externos e internos, que 

modificam a velocidade de absorção dos nutrientes nas plantas. Segundo o mesmo autor, a 

capacidade da raiz para absorver um determinado elemento é limitada. Em decorrência disto, 

as plantas ligeiramente deficientes podem acumular mais nutrientes do que as plantas já bem 

supridas do elemento. 

A planta saturada em íons absorve menos que outra que tenha poucos íons, devido o 

fato de ter atingido o limite máximo da absorção de um dado nutriente. Assim, plantas 

ligeiramente deficientes têm velocidade de absorção maior que as plantas bem nutridas, no 

entanto, se a carência for muito acentuada, a velocidade de absorção diminui, pois ocorrem 

desarranjos metabólicos irreversíveis (MALAVOLTA; 1997; PRADO, 2008). 

O requerimento nutricional médio (obtido da média de todas as doses do hidrogel) de 

mudas de Eucalyptus dunnii, aos 90 dias em viveiro, obedeceu, em ordem decrescente, a 

seguinte classificação: N>K>Mg>Ca>P>S (macronutrientes) e Mn>Fe>Zn>B>Cu 

(micronutrientes). Comparando-se às taxas consideradas adequadas para as folhas de mudas 

de Eucalyptus grandis, com idade entre 80-100 dias, conforme proposto por Silveira et al. 
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(1995a, b), observa-se que os teores de N, P e Mg estão acima do descrito pelos autores. Os 

teores de S, Fe e Mn estão dentro da faixa considerada adequada, e os demais elementos (K, 

Ca, B, Cu e Zn) estão abaixo do recomendado (Tabela 10). 

Landis (1989) salienta que cada viveiro deve possuir seu próprio padrão de análise 

nutricional, determinando as causas de variações existentes entre as espécies, fases de 

crescimento das plantas e práticas de cultivo. O mesmo autor complementa que a fertilização 

excessiva (especialmente de N) ocasiona o consumo desnecessário dos nutrientes, a inibição 

do desenvolvimento de micorrizas e a contaminação das águas residuais, além dos efeitos 

adversos, devido à toxicidade. 

Vichiato et al. (2004a) afirmaram que a incorporação do hidrorretentor ao substrato de 

cultivo de porta-enxerto Tangerina Cleópatra não promoveu alteração expressiva no estado 

nutricional dos porta-enxertos, aos 150 dias pós semeadura. Entretanto, a incorporação do 

hidrogel elevou o pH do substrato. Nesse caso, segundo Bernardi et al. (2012) o aumento do 

pH poderia reduzir a disponibilidade de alguns micronutrientes (Fe, Mn, Zn), e 

consequentemente o teor nutricional na parte aérea das plantas, fato que foi observado neste 

estudo. 

De uma forma geral, os macronutrientes apresentaram maior teor na presença do 

hidrogel. Os elementos P, K, Ca e Mg obtiveram maior teor na faixa entre 1,5 a 4,5 g L
-1

 de 

hidrogel. O teor de N e S aumentaram conforme a elevação da dose. Em relação aos 

micronutrientes, houve decréscimo no teor de todos os elementos com o aumento da dose do 

polímero.  

 

 

5.6 Conclusões 

 

 

Observa-se melhoria das características químicas e físicas dos substratos com a adição 

do hidrogel, principalmente aos atributos que envolvem armazenamento e disponibilização de 

água à planta.  

A dose 4,5 g L
-1

 de hidrogel eleva a qualidade das mudas de Eucalyptus dunnii. Por 

outro lado, o uso de dosagens abaixo de 3 g L
-1

 ou acima de 4,5 g L
-1

 implica em menor 

crescimento das mudas.  

O teor dos macronutrientes na parte aérea das mudas aumenta com a adição do 

hidrogel, porém diminui o teor dos micronutrientes.  



 

6 CAPÍTULO IV 

USO DO HIDROGEL NO CRESCIMENTO DE MUDAS DE Eucalyptus 

dunnii Maiden SUBMETIDAS A DIFERENTES LÂMINAS DE 

IRRIGAÇÃO 

 

6.1 Resumo 

Esclarecer qual a necessidade hídrica de cada espécie florestal na formação de mudas, 

de forma a não prejudicar o crescimento e não haver desperdício de água é uma das intenções 

da pesquisa na área de produção de mudas florestais. O uso do polímero hidroretentor no 

substrato pode auxiliar na diminuição da necessidade de irrigação e aumentar a 

disponibilidade de água para a muda. Dessa forma o objetivo desse estudo foi analisar se a 

presença do hidrogel permite uma redução do consumo de água de irrigação e a influência 

sobre o crescimento, produção e qualidade de mudas de Eucalyptus dunnii. Foi realizada 

análise de características físicas e químicas do substrato utilizado com as diferentes dosagens 

do hidrogel. Na semeadura foi adicionado ao substrato o polímero hidroretentor em três 

dosagens (0; 3 e 6 g L
-1

), os quais constituíram o fator “A” do esquema fatorial. Quarenta dias 

após semeadura as mudas foram colocadas em área de pleno sol aplicando-se diferentes 

lâminas de irrigação (4; 8; 12; 16 e 20 mm dia 
-1

), constituindo o fator “B”. O experimento foi 

realizado em delineamento blocos ao acaso, com quatro repetições, composta por 24 mudas. 

Após 50 dias em pleno sol (90 dias após a semeadura) foi realizada avaliação de parâmetros 

morfológicos das mudas. O uso do hidrogel apresentou melhoria das características físicas e 

químicas do substrato, principalmente aos atributos que envolvem armazenamento e 

disponibilização de água a planta. Na ausência do hidrogel, o maior desenvolvimento das 

mudas foi obtido com maiores lâminas de irrigação (16 e 20 mm dia 
-1

). Quando adicionado o 

hidrogel, na dose 3 g L
-1

, o maior desenvolvimento das mudas foi obtido com a redução da 

irrigação (12 mm dia 
-1

). A irrigação pode ser ainda mais reduzida com o uso de 6 g L
-1

 do 

hidrogel, entretanto com o uso desta dose e lâmina de 8 mm dia 
-1 

há uma diminuição de 

parâmetros como o diâmetro do coleto, massa seca radicular e Índice de Qualidade de 

Dickson. Portanto, com a utilização do hidrogel há a possibilidade de reduzir as lâminas de 

irrigação, e consequentemente do uso da água, aumentando a qualidade das mudas de 

Eucalyptus dunnii.  

 

Palavras-chave: Eucalipto. Produção de mudas. Manejo hídrico. Polímero hidroretentor.  



140 

6.2 Abstract 

Clarify the water requirement of each species in forest seedling production, so as not 

to impair growth and there is no wastage of water is one of the intentions of the research in 

the area of forest seedling production. The use of polymer hidroretentor the substrate can help 

to reduce the need for irrigation and increase water availability for the moult. Thus the aim of 

this study was to analyze the presence of the hydrogel allows a reduction of water 

consumption and irrigation influence on the growth, yield and quality of Eucalyptus dunnii. 

Analysis was performed physical and chemical characteristics of the substrate used with 

different dosages of the hydrogel. The sowing was added to the polymer substrate 

hidroretentor in three doses (0, 3 and 6 g L
-1

), which constituted the factor "A" factorial. Forty 

days after sowing the seedlings were placed in an area of full sun by applying different 

irrigation levels (4, 8, 12, 16 and 20 mm day
-1

) , constituting the factor "B". The experiment 

was conducted in randomized block design with four replications, consisting of 24 seedlings. 

After 50 days in full sun (90 days after sowing) was performed evaluating morphological 

parameters of seedlings. The use of the hydrogel showed improved physical and chemical 

characteristics of the substrate, mainly involving the attributes storage and delivery of water 

to plant. In the absence of the hydrogel, the further development of seedlings was obtained 

with higher irrigation (16 and 20 mm day
-1

). When added to the hydrogel at a dose 3 g L
-1

 a 

further development of the seedlings was achieved by reducing the irrigation (12 mm day
-1

) 

Irrigation can be further reduced by using 6 g L
-1

 of the hydrogel, however the use of this dose 

of 8 mm and blade day
-1

 for a decrease of parameters such as the diameter, dry weight and 

root index Dickson quality. Therefore, using the hydrogel for the possibility of reducing the 

irrigation and water use thereby increasing the quality of seedlings of Eucalyptus dunnii. 

 

Keywords: Eucalyptus. Seedling production. Hydric management. Polymer hidroretentor.  

 

 

6.3 Introdução 

 

 

A irrigação adequada proporciona a produção de mudas bem formadas, sendo que o 

substrato que se mantém úmido, mas com espaços de ar é ideal para um bom 

desenvolvimento das espécies. Além disso, se a irrigação não for realizada corretamente pode 

provocar consumo desnecessário de água (PAIVA; GONÇALVES, 2001). Por outro lado, a 
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irrigação insuficiente proporciona o surgimento de condições desfavoráveis que afetam a 

presença de ar entre os poros do substrato, prejudicando o crescimento das raízes (LOPES, 

2004), enquanto o excesso de umidade favorece a lixiviação de nutrientes, deterioração de 

raízes e contribui para aparecimento de doenças.  

O déficit hídrico afeta primeiramente as raízes, a partir do qual é desencadeada uma 

série de efeitos em toda a planta (FERREIRA et al., 1999). A redução de água na planta afeta 

diferentes órgãos de diversas formas, onde a consequência mais comum da falta de água é a 

redução na taxa de crescimento e menor desenvolvimento foliar (WINTER, 1976). A 

quantificação da necessidade hídrica na formação de mudas florestais é extremamente 

importante, pois a sua falta ou excesso pode limitar o desenvolvimento das mudas.  

A grande quantidade de água requerida para a prática da irrigação, o decréscimo de 

sua disponibilidade e o alto custo da energia necessária à aplicação têm aumentado o interesse 

pela racionalização, de forma a minimizar as perdas desse recurso (AZEVEDO et al., 1999). 

Desta forma, deve haver um manejo de irrigação adequado para se produzir mudas de 

qualidade sem desperdício de água. Independente da técnica utilizada, nos viveiros de mudas 

de espécies florestais, a irrigação por aspersão é o método mais utilizado, apesar de gerar 

grandes desperdícios, em razão de alguns fatores, tais como, o vento, a má distribuição dos 

microaspersores e os possíveis espaços vazios (AUGUSTO et al., 2007). 

A partir disso, a utilização de polímeros hidroretentores, também chamados de 

hidrogéis ou polímeros retentores de água, surge como uma alternativa, no sentido de se obter 

maior eficiência no uso da água na produção de mudas em viveiros. 

Como a maioria das tecnologias, o uso de hidroretentores, quando mal executado pode 

prejudicar o desenvolvimento das plantas. Por isso, o seu uso correto depende da realização 

de pesquisas, pois é necessário que se determine a dose a ser utilizada, as fases do cultivo em 

que há resposta e a forma de aplicação em relação às variações no manejo. São fatores como 

estes que devem ser observados para que se maximize o retorno econômico da produção de 

mudas com o uso desses polímeros (VERVLOET FILHO, 2011). 

Pesquisas relacionadas ao déficit hídrico e a quantificação da necessidade de água que 

as espécies necessitam ainda são escassas. No Rio Grande do Sul, principalmente em viveiros 

florestais que não estão vinculados às grandes empresas, a irrigação ainda é realizada sem 

conhecimentos científicos adequados quanto a melhor maneira de irrigar e ao uso de métodos 

para diminuir o consumo de água. A utilização inadequada da irrigação em viveiros florestais 

acarreta alta mortalidade e, muitas vezes, má formação das mudas, assim, aumentando os 

custos de produção e plantio (FREITAG, 2007).  
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Dessa forma, o objetivo desse estudo foi analisar se a presença do hidrogel permite 

uma redução do consumo de água de irrigação e a influência sobre o crescimento, produção e 

qualidade de mudas de Eucalyptus dunnii. 

 

 

6.4 Material e métodos  

 

 

6.4.1 Análise do substrato e hidrogel 

 

 

A caracterização física e química do substrato comercial (Carolina Soil
®

) utilizado no 

estudo foi realizada no laboratório de Substratos do Departamento de Horticultura e 

Silvicultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), conforme a instrução 

normativa nº 17 do Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento (MAPA, 2007) e 

Fermino (2003). Para a realização das análises, foram encaminhadas amostras de 2,5 litros de 

substrato, sem adubação de base, retiradas dos tratamentos (0; 3,0 e 6,0 g de gel hidroretentor 

a cada litro de substrato) utilizados na produção das mudas.  

Dentre os atributos físicos relativos à densidade e umidade do substrato foram 

avaliadas a densidade úmida (kg m
-3

); densidade seca (kg m
-3

) e a umidade (%). As 

determinações da porosidade total, do espaço de aeração e da água disponível foram 

realizadas através do uso de funis de tensão, com 0, 10, 50 e 100 cm de coluna de água, 

correspondendo às tensões de 0, -10, -50 e -100 hPa. Após os procedimentos laboratoriais, 

foram obtidas as seguintes variáveis (todas expressas em %):  

1. Porosidade total (PT): corresponde à umidade volumétrica presente nas amostras 

saturadas (0 hPa); 

2. Espaço de Aeração (EA): diferença obtida entre a porosidade total e a umidade 

volumétrica na tensão -10 hPa; 

3. Água Facilmente Disponível (AFD): volume de água encontrado entre  -10 e -

50hPa; 

4. Água Tamponante (AT): volume de água encontrado entre -50 e -100hPa; 

5. Água disponível (AD): obtida pela soma de AFD + AT; 

6. Água remanescente (AR 100): volume de água que permanece na amostra após ser 

submetida à tensão de -100 hPa; e 
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7. Capacidade de Retenção de Água (CRA): é a quantidade de água retida por um 

substrato após ser submetido a uma determinada tensão. 

Os atributos químicos analisados foram a condutividade elétrica e o pH, com o uso de 

condutivímetro e potenciômetro (pHmetro), respectivamente. Para ambas as determinações 

utilizou-se a diluição de 1:5 (v/v), com água deionizada.  

Foi também realizada análise de pH, condutividade elétrica e teor total de sais solúveis 

(TTSS) em amostras de areia lavada com e sem a adição do hidrogel. O pH e a condutividade 

elétrica foram definidos da mesma forma que o substrato. Já o teor total de sais solúveis 

(TTSS) das amostras foi determinado através de cálculo considerando a CE (mS cm
-1

) e a 

densidade do material, em suspensão areia:água deionizada na proporção de 1:10 (m/v), 

expressa como teor de KCl (RÖBER; SCHALLER, 1985).  

 

 

6.4.2 Produção e crescimento das mudas 

 

 

O estudo foi conduzido no Viveiro Florestal do Departamento de Ciências Florestais 

(29°43‟S; 53°43‟W) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com início em janeiro 

de 2013. Conforme a classificação de Köppen, a região apresenta clima do tipo „Cfa‟ 

(subtropical úmido), caracterizado por apresentar temperatura média do mês mais frio entre -3 

e 18°C, e do mês mais quente superior a 22°C, com precipitação média anual de 1.769 mm 

(MORENO, 1961). Ocorrem na região às quatro estações bem definidas, cujos meses mais 

frios compreendem entre junho e agosto, e os mais quentes entre dezembro e março. 

As sementes de Eucalyptus dunnii utilizadas são originárias de Área de Produção de 

Sementes da empresa, da qual foi feita a aquisição do material. Conforme os dados fornecidos 

pela empresa o lote possuía pureza de 90% e porcentagem de geminação média de 80%. Após 

a aquisição das sementes até a semeadura (aproximadamente 1 ano) as sementes foram 

acondicionadas em embalagem de plástico semipermeável (90 micras de espessura) e 

armazenadas em câmara fria (T = 8°C; UR = 85%). 

Para a semeadura foram utilizados tubetes com a capacidade de 110 cm³. Foi utilizado 

o substrato comercial Carolina Soil
®
, composto a base de turfa de Sphagno, vermiculita 

expandida, calcário dolomítico, gesso agrícola e fertilizante NPK. As características descritas 

para o produto, conforme o fabricante, são: pH=5,0 +/-0,5; condutividade elétrica=0,7 +/-0,3 
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mS cm
-1

; densidade=101 kg m
3-1

; capacidade de retenção de água= 55% e umidade máxima= 

60%.  

O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso, em esquema bifatorial 

(3x5), sendo os níveis do Fator “A” compostos pelos seguintes níveis: A1 - ausência de 

hidrogel, A2 - 3 g de hidrogel L
-1

 de substrato e A3 – 6 g de hidrogel L
-1

 de substrato. Os 

Níveis do fator “B” foram constituídos por diferentes lâminas de irrigação B1 – 4 mm dia
 -1

, 

B2 - 8 mm dia
 -1

, B3 - 12 mm dia
 -1

, B4 – 16 mm dia
 -1 

e B5 - 20 mm dia
 -1

, perfazendo 15 

tratamentos. Cada repetição foi composta por 24 mudas, sendo utilizadas para avaliação as 

nove plantas centrais de cada parcela. 

Ao substrato foi realizada a adição da adubação e do polímero hidroretentor. A 

adubação de base utilizada foi composta de fertilizante de liberação controlada na formulação 

NPK 18-5-9, sendo utilizada a dose de 6 g L
-1

 de substrato, conforme recomendado por 

Bernardi et al. (2012). 

O polímero comercial correspondeu a um produto misto de copolímero de acrilamida 

(C3H5NO) e acrilato de potássio (K2S2O8) usado para absorver e reter grandes quantidades de 

água e nutrientes, com as seguintes características: pó branco insolúvel em água, com 

partículas de tamanho que variam de 0,3 a 1,0 mm, aniônico, com 10% de umidade, 

densidade de 0,8 g cm
-3

e índice de pH utilizável de 5 a 9,que pode disponibilizar até 95% da 

solução armazenada para a planta (5% retidos a alta tensão), capaz de absorver até 300 vezes 

sua massa em água e 100 vezes seu volume, sendo compatível coma maioria dos insumos 

utilizados, porém com capacidade de retenção afetada e vida útil que varia de 1 a 5 anos 

(conforme a granulometria). 

Para proporcionar uma mistura homogênea e garantir uma boa distribuição do 

polímero e do fertilizante ao substrato foi utilizada a porção de 5 litros de substrato a cada 

mistura. Após a mistura do polímero e do adubo, procedeu-se o preenchimento dos tubetes 

com substrato conforme cada tratamento, dispostos nas bandejas e, em seguida submetidos à 

mesa vibratória por aproximadamente 10 segundos. Buscou-se um preenchimento dos tubetes 

em aproximadamente 80% do volume máximo possível para evitar o escorrimento do 

substrato após a hidratação com o hidrogel devido á expansão das partículas do hidroretentor 

durante a sua hidratação.  

A semeadura foi efetuada colocando-se entre duas a três sementes em cada recipiente. 

Para a cobertura das sementes foi utilizada uma fina camada peneirada de vermiculita, sem 

adição do polímero.  
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Após a semeadura, as bandejas foram levadas à casa de vegetação, sendo que aos 30 

dias foi realizado o raleio das mudas, permanecendo a mais vigorosa e centralizada no 

recipiente. Nessa fase a irrigação foi realizada por uma barra de irrigação composta por 

aspersores do tipo microaspersão, com uma vazão de oito mm/dia, acionada por um timer no 

início da manhã às 8 h e a última às 17 h, sendo dividido em quatro irrigações diárias. 

Dez dias após o raleio das mudas, as bandejas foram conduzidas ao crescimento (a 

pleno sol), e submetidas às diferentes lâminas de irrigação, compondo o fator “B” do 

experimento, composto por 5 níveis. Na casa de vegetação os recipientes ocuparam 100% da 

capacidade da bandeja e na área a pleno sol 50%, passando da densidade inicial de 400 

plantas/m² para 200 plantas/m². 

Para a irrigação foram utilizados microaspersores Fabrimar
®
, modelo Sempreverde 

grama, com diâmetro dos bocais de 8,34 mm x 6,8 mm e ângulo do jato de 360º, alocados nas 

extremidades de hastes, formadas com cano PVC de 1,5 m de altura da superfície do solo, 

atingindo um raio de, aproximadamente 3,6 metros, conforme indicações do fabricante. 

Para emissão da água, foram utilizados três conjuntos moto-bomba da marca 

Schneider
®
, sendo um conjunto para cada duas linhas, totalizando seis linhas de irrigação com 

entrada de água de ½ polegada e saída de uma polegada, sendo a pressão na base de 15 metros 

de coluna d‟água (mca), e vazão total de 0,57 m³/h. 

Após a instalação do experimento, a cada 30 dias, coletores foram alocados sobre as 

bandejas contendo as mudas, com a finalidade de monitorar a quantidade de água 

disponibilizada pelos aspersores. 

Na Tabela 11, estão demonstradas as lâminas de irrigação, frequência diária e o 

horário da irrigação. Em períodos de chuva, as mudas foram cobertas com plástico para não 

haver a influência da precipitação, modificando a quantidade de água sobre as mudas. A 

frequência de irrigação, a qual normalmente ocorre nos viveiros florestais em até 5 vezes (a 

variação é em função do sistema de irrigação), foi definida a partir de Dutra (2012).  

O experimento foi realizado em delineamento blocos ao acaso, com quatro repetições, 

em esquema bifatorial 3 x 5, constituídos pelas doses do hidrogel (fator “A”) e pelas lâminas 

de irrigação (fator “B”). Cada repetição foi composta por 24 mudas, sendo utilizadas todas as 

plantas para avaliação de altura e diâmetro de coleto e para a avaliação de massa seca as oito 

plantas médias de cada unidade experimental.  
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Tabela 11 – Lâminas de irrigação, frequência diária, quantidade (mm) e horários de irrigação 

em mudas de Eucalyptus dunnii.  

Lâmina de irrigação 

(mm dia 
-1

) 

Frequência 

(vezes/dia) 

Quantidade 

(mm/frequência) 

4 mm 2 
2 mm ( 8 hs) 

2 mm (13 hs) 

8 mm 3 

2 mm ( 8 hs) 

2 mm ( 13 hs) 

4 mm ( 15:30 hs) 

12 mm 3 

4 mm ( 8:30 hs) 

4 mm ( 12:30 hs) 

4 mm ( 15 hs) 

16 mm 4 

4 mm ( 7:45 hs) 

4 mm ( 11:30 hs) 

4 mm ( 14 hs) 

4 mm ( 16:45 hs) 

20 mm 4 

4 mm ( 8:30 hs) 

4 mm ( 12:30 hs) 

4 mm ( 15 hs) 

8 mm ( 16:50 hs) 

 

 

Aos 90 dias após semeadura, quando as mudas apresentavam-se na faixa adequada 

para o plantio, a qual segundo Wendling e Dutra (2010) é de 25 cm de altura e diâmetro de 

coleto com mínimo de 2,0 mm, foi realizada avaliação das seguintes variáveis: altura em 

centímetros (H), diâmetro do colo em milímetros (DC), relação altura/diâmetro do colo 

(H/DC), massa seca da parte aérea em gramas (MSPA), massa seca radicular em gramas 

(MSR), massa seca total em gramas (MST). Também foi calculado o Índice de Qualidade de 

Dickson (IQD), o qual é determinado em função da altura da parte aérea (H), do diâmetro do 

colo (DC), massa seca da parte aérea (MSPA) que é dada pela soma da massa seca do colo e 

das folhas e da massa seca de raízes (MSR), por meio da fórmula (DICKSON et al., 1960): 
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A altura da parte aérea das mudas foi determinada a partir do diâmetro de coleto até o 

lançamento do último par de folhas, utilizando-se uma régua graduada em milímetros. O 

diâmetro de coleto foi determinado a um centímetro do substrato com auxilio de um 

paquímetro digital com precisão de 0,01 mm. As mudas foram cortadas e separadas em parte 

aérea e radicular. A parte radicular contendo o substrato foi lavada em água corrente e com 

auxilio de peneiras efetuada a separação das raízes. Tanto a parte aérea quanto as raízes foram 

colocadas em estufa com temperatura de 70ºC até atingir peso constante, sendo após pesadas 

em balança de precisão.  

 

 

6.4.3 Procedimentos estatísticos 

 

 

Após avaliar a normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e a homogeneidade de 

variâncias por meio do teste de Bartlett, os dados foram submetidos à análise de variância ao 

nível de 5% de probabilidade de erro. Quando o valor de “F” for significativo, os tratamentos 

foram submetidos a teste de comparação médias de Scott-Knott. As lâminas de irrigação 

foram consideradas como tratamentos qualitativos devido à irrigação ser feita em diferentes 

frequências no dia, considerando-se assim, como (regime de rega) em que a planta pode ter 

respondido de forma diferente a cada momento de irrigação diária. O pacote estatístico 

SISVAR (FERREIRA, 2011) foi utilizado para a análise estatística dos dados.  

 

 

6.5 Resultados e discussão 

 

 

6.5.1 Análise de substrato e hidrogel 

 

 

Observa-se que a exceção da densidade seca, todos os demais atributos químicos e 

físicos avaliados apresentaram efeito significativo em razão das dosagens do hidrogel 

adicionado ao substrato (Tabela 12). 

A densidade úmida (DU) foi maior com o aumento a adição do hidrogel, não 

diferenciando entre as doses 3 e 6 g L
-1

, mas diferindo da ausência. A densidade seca (DS) 
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não apresentou variação com o hidrogel. Já a umidade atual (UA) aumentou a medida que 

elevou-se a dose do polímero.O aumento da DU e da UA é esperado devido à hidratação do 

hidrogel sob pequena disponibilidade de água já presente no substrato. 

 

 

Tabela 12 – Análise do substrato comercial (Carolina Soil
®
) na presença e ausência de 

hidrogel utilizado para a produção de mudas de Eucalyptus dunnii.  

Atributos 

analisados 

Hidrogel (g L
-1

) 

0 g L
-1

 3 g L
-1

 6 g L
-1

 

DU (kg m
-3

) 211,93 b* 233,80 a 237,60 a 

DS (kg m
-3

) 113,62
 ns

 113,50 
ns

 110,29
ns

 

UA (%) 46,38 c 51,45 b 53,58 a 

PT (%) 80,81 c 90,50 b 98,00 a 

EA (%) 25,33 a 24,82 a 19,35 b 

AD (%) 22,61 c 25,76 b 33,31 a 

AFD (%) 19,07 c 22,91 b 28,23 a 

AT (%) 3,54
 
b 6,67

 
b 5,08

 
a 

AR (%) 32,86 c 39,91 b 45,33 a 

CRA10 (%) 55,48 c 65,67 b 78,64 a 

CRA50 (%) 36, 40 c 42,76 b 50,41 a 

CRA100 (%) 32,86 c 39,91 b 45,33 a 

pH 4,87 c 5,66 b 6,31 a 

CE (mS cm
-1

) 0,46 b 0,48 b 0,59 a 

DU = densidade úmida; DS = densidade seca; UA = Umidade Atual; PT = porosidade total; EA = espaço de 

aeração; AD= água disponível; AFD = água facilmente disponível; AT = água tamponante; AR = água 

remanescente; CRA10, 50 e 100 = capacidade de retenção de água sob sucção de 10, 50 e 100 cm de coluna de 

água; CE = condutividade elétrica. 

* Médias seguidas pela mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 

probabilidade de erro.  

 

 

A porosidade total (PT) também aumentou proporcionalmente com a dose do hidrogel 

utilizada. Já o espaço de aeração (EA) diminui com a adição do hidrogel. Conforme os valores 

indicados como adequados por Gonçalves e Poggiani (1996), a porosidade total do substrato 

sem adição do hidrogel encontra-se dentro da faixa considerada adequada, no qual varia entre 

75 e 85%. Já com a adição do hidrogel, a porosidade total está acima do considerado 

adequado. Entretanto, de acordo com De Boodt e Verdonck (1972) um substrato adequado 
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possui no mínimo 85% de PT. Desta forma, a adição do hidrogel proporciona melhoria desta 

característica que segundo Kämpf (2005) é de fundamental importância para o crescimento 

das plantas, visto que a alta concentração de raízes formadas nos recipientes exige elevado 

fornecimento de oxigênio e rápida remoção do gás carbônico formado. 

Apesar da maior porosidade total, o espaço de aeração ou macroporosidade, diminuiu 

com a adição do hidrogel. Este resultado é provavelmente causado pelo preenchimento dos 

maiores poros no substrato com a hidratação do hidrogel. Para ambas as situações, o espaço 

de aeração está abaixo do considerado ideal por Gonçalves e Poggiani (1996), no qual situa-se 

na faixa entre 35-45%.  

Quanto à água disponível (AD), água facilmente disponível (AFD), água tamponante 

(AT) e água remanescente (AR) a adição do hidrogel provocou aumento dos níveis em todos 

os atributos, mostrando que o hidrogel aumenta a disponibilidade de água no substrato. 

Segundo Abad et al. (1993), em condições ótimas, o substrato ideal deve apresentar entre 20 e 

30% de água facilmente disponível (AFD), entre 4 e 10% de água tamponante (AT) e entre 24 

e 40% de água disponível (AD) para as plantas. Para todos estes atributos, a presença do 

hidrogel proporcionou faixa mais adequada em comparação ao substrato sem o hidrogel. 

Segundo Zanetti et al. (2003), o aumento da disponibilidade de água no substrato pode reduzir 

a quantidade de água na irrigação, ou a frequência de irrigação.  

Para a capacidade de retenção de água, em todas as colunas de sucções avaliadas, 

houve aumento da retenção com a elevação da dose do hidrogel adicionado ao substrato 

(Figura 30).  

O substrato com menor capacidade de retenção de água exige maior aplicação de água 

em cada irrigação, ou que seja aumentada a frequência da mesma (WENDLING et al., 2006). 

Com a maior capacidade de retenção de água alcançada com o aumento da quantidade de 

hidrogel, há a necessidade de maior controle de irrigação, com o intuito de evitar o 

encharcamento, fato que também pode ser muito prejudicial ao crescimento das mudas.  
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Figura 30 – Curva característica de retenção de água do substrato comercial Carolina Soil
®

 

em diferentes dosagens do hidrogel submetido às tensões 10, 50 e 100 hPa. 

 

 

O excesso hídrico que pode haver com doses muito elevadas do hidrogel no substrato 

ocasiona a diminuição da pressão de oxigênio ou a falta total ou parcial do mesmo, 

dificultando a respiração das raízes e consequentemente, diminuindo a conversão de energia 

necessária para a síntese e translocação dos compostos orgânicos e a absorção ativa dos 

mesmos. A falta de oxigênio nas raízes também provoca a redução na fotossíntese, ocorrendo, 

portanto, menor crescimento das plantas (REGO et al., 2004). 

O pH aumentou com o acréscimo da dose do hidrogel, diferenciando entre as 

dosagens. A condutividade elétrica (CE) também aumentou com o hidrogel, entretanto a 

ausência do hidrogel e a dose 3 g L
-1

 não apresentaram diferença. A elevação do pH com a 

adição do hidrogel é devido ao potencial básico do hidrogel. A análise de pH em areia lavada 

indicou o valor de 6,02 na ausência de hidrogel, 6,99 com 3 g L
-1

 e 8,93 com 6 g L
-1

. A 

elevação da dose do hidrogel ocasionou aumento do pH, o que provocou aumento do pH no 

substrato conforme a incorporação do polímero.  

O pH encontrado para o substrato com adição do hidrogel está dentro do limite 

considerado adequado, o qual segundo Gonçalves e Poggiani (1996), para as espécies 

florestais, varia entre 5,5 e 6,5. Na ausência do hidrogel, o pH encontrado ficou um pouco 

abaixo do considerado ideal.  

O aumento da condutividade elétrica é devido possivelmente à retenção de água e 

nutrientes o que causa a elevação do teor de sais no meio e principalmente devido ao 

potencial salino do polímero. Essa salinidade do polímero foi observada na análise química, a 

areia lavada sem hidrogel praticamente não apresentou sais nas amostras (CE: 0,01 mS cm
-1
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TTSS: 0,037 g L
-1

), entretanto, com a adição do hidrogel, o teor de sais aumentou com a dose 

3 g L
-1

 (CE: 0,067 mS cm
-1

 e TTSS: 0,290 g L
-1

) e elevou-se ainda mais na maior dose do 

hidrogel – 6 g L
-1

 (CE: 0,243 mS cm
-1

 e TTSS: 0,587 g L
-1

).  

Em geral, para as espécies florestais, a condutividade elétrica deve estar entre 1,5 a 3,0 

mS cm
-1

. Os resultados encontrados para o substrato estão bem abaixo desta faixa, entretanto 

como a análise foi realizada somente com a adubação presente no substrato comercial, com a 

adubação adicionada os valores tendem a aumentar em função da dose do fertilizante 

utilizada.  

 

 

6.5.2 Crescimento inicial das mudas 

 

 

A análise de variância mostrou que houve interação entre os fatores principais para a 

variável altura (p<0,001) e diâmetro do coleto (p<0,0001). Para a relação altura/diâmetro de 

coleto (H/DC) houve efeito significativo somente para o fator lâminas de irrigação (p<0,0001) 

(Apêndice 1). Para as variáveis massa seca da parte aérea – MSPA (p=0,038), massa seca 

radicular – MSR (p=0,002), massa seca total – MST (p=0,021) e índice de qualidade de 

Dickson –IQD (p<0,0001), houve interação entre os fatores principais (Apêndice 9). 

A altura e o diâmetro do coleto das mudas apresentaram um comportamento 

diferenciado quando se fez o uso de diferentes dosagens do hidrogel e diferentes lâminas de 

irrigação (Tabela 13), mostrando que estas variáveis morfológicas são influenciadas pelos 

dois fatores em conjunto. Na ausência do hidrogel a maior altura das mudas foi obtida com a 

lâmina de 20 mm diários, não diferenciando das laminas 12 e 16 mm dia 
-1

. A menor altura 

das mudas foi com o uso de 4 e 8 mm não diferenciando entre si.  

Em relação ao diâmetro do coleto, na ausência de hidrogel, a maior média foi obtida 

com a lâmina 16 mm dia 
-1

, não diferenciando de 20 mm dia 
-1

. A lâmina 4 mm dia 
-1 

apresentou a menor média, diferenciando das demais lâminas de irrigação. Pode-se 

estabelecer que, para um bom desenvolvimento em altura das mudas de Eucalyptus dunnii aos 

90 dias de idade, é necessário o uso de uma lâmina de irrigação mínima de 12 mm dia 
-1

.  

Este resultado é corroborado por Lopes et al. (2005), no qual as lâminas de irrigação 

12 e 14 mm dia 
-1

 foram as que mais contribuíram para o desenvolvimento das mudas de 

Eucalyptus grandis, destacando-se que a lâmina máxima testada foi 14 mm dia 
-1 

e com 

tendência ao aumento da altura com aumento da lâmina, conforme observa-se a equação. 
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Segundo os resultados obtidos pelos autores e por este experimento, percebe-se que há uma 

demanda muito alta por água pelas mudas, podendo-se não atingir o limite máximo de 

crescimento das mudas com os níveis de irrigação testados. Segundo Alvarenga et al. (1994), 

estudando o efeito de dois níveis de umidade em Eucalyptus grandis (um na capacidade de 

campo e outro com potencial de água no solo de -1,5 MPa), encontraram crescimento superior 

a 65% nas plantas produzidas na capacidade de campo. Os autores relatam ainda que a tensão 

de -1,5 MPa apresenta certa disponibilidade de água às plantas, mas que já leva a uma 

redução considerável de crescimento. Esses resultados ressaltam a importância da água no 

desenvolvimento de mudas de eucalipto.  

 

 

Tabela 13 – Altura (cm) e diâmetro de coleto (mm) de Eucalyptus dunnii em função das doses 

de hidrogel e diferentes lâminas de irrigação, aos 90 dias após semeadura.  

Variável 
Lâmina de irrigação 

(mm dia
-1

) 

Hidrogel 

0 g L
-1

 3 g L
-1

 6 g L
-1

 

Altura 

(cm) 

4 mm 24,68 Bb* 30,06 Ab 28,97 Ab 

8 mm 26,52 Bb 30,87 Ab 32,55 Aa 

12 mm 28,78 Ba 35,35 Aa 34,48 Aa 

16 mm 29,03 Aa 32,27 Ab 32,71 Aa 

20 mm 30,03 Aa 32,62 Ab 29,78 Ab 

DC  

(mm) 

4 mm 2,25 Bc* 2,90 Ab 3,01 Ab 

8 mm 2,54 Bb 2,85 Ab 2,93 Ab 

12 mm 2,79 Bb 3,45 Aa 3,36 Aa 

16 mm 3,14 Aa 3,27 Aa 3,20 Aa 

20 mm 2,98 Aa 2,87 Ab 2,90 Ab 

*  Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro.  

 

 

O menor crescimento das mudas nas menores lâminas de irrigação deve-se 

provavelmente a quantidade insuficiente de água para o pleno crescimento das mudas. Pereira 

et al. (1997) relatam que a quantidade insuficiente de água proporciona uma redução da 

reserva útil do meio, prejudicando as plantas e aumentando os custos da água aplicada, além 

de acentuar os problemas relacionados com a salinização. Para Lopes (2004) e Taiz e Zeiger 

(2009), a deficiência hídrica também gera redução da atividade fotossintética, conjuntamente 
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com a diminuição do volume celular e o declínio da turgescência. Além disso, o déficit 

hídrico reduz bruscamente as atividades fisiológicas ligadas à divisão e ao crescimento das 

células, ou seja, reduz o crescimento das plantas (BERNARDO, 2005). 

Entretanto, deve-se tomar cuidado na utilização excessiva da irrigação, a qual pode 

proporcionar lixiviação de nutrientes, fator que também pode prejudicar o crescimento das 

mudas, fato já descrito por Lopes et al. (2007).  

A maximização do desenvolvimento em altura das mudas pode ser obtida com a 

utilização de hidrogel e lâminas de irrigação adequadas. No uso de 3 g L
-1

 de hidrogel a maior 

altura e DC das mudas foi obtido com a lâmina de irrigação 12 mm dia 
-1

 (Tabela 13), 

diferenciando das demais lâminas de irrigação. Este ganho em altura e diâmetro de coleto 

pode ser devido a maior retenção de água, havendo boa disponibilidade a planta, mas não em 

excesso. Este excesso também pode provocar uma diminuição do crescimento, fato que foi 

observado com o uso das maiores lâminas de irrigação.  

O excesso de água junto ao sistema radicular proporciona condições desfavoráveis de 

oxigenação que, por sua vez, reduzem a atividade fotossintética e restringem severamente a 

respiração vegetal (KANWAR et al., 1988), ou seja, minimizam a fixação do carbono em 

compostos orgânicos (sacarose, amido, glicose, etc.) e diminuem a produção de energia 

química na forma de ATP, diminuindo assim o desenvolvimento da planta (RAVEN et al., 

2001). 

Diminuição ainda maior da quantidade de água via irrigação pode ser possível com o 

uso de 6 g L
-1

 de hidrogel. Neste caso, a lâmina de irrigação 8 mm dia 
-1 

pode ser utilizada 

sem apresentar diferença em altura em relação as lâminas 12 e 16 mm dia 
-1 

. O uso de 6 g L
-1

 

de hidrogel com a menor (4 mm dia 
-1

) e maior (20 mm dia 
-1

) lâminas de irrigação ocasionou 

diminuição da altura, diferenciando das demais. Em relação ao diâmetro do coleto, as lâminas 

12 e 16 mm dia 
-1 

apresentaram os maiores valores, diferenciando das demais lâminas.  

Desta maneira, mesmo o uso da maior dose do hidrogel, há a necessidade de uma 

lâmina de irrigação de no mínimo 8 mm dia 
-1

 para a maximização do crescimento em altura e 

diâmetro do coleto.  

Diversos trabalhos mostram que a relação de crescimento das mudas, principalmente 

em relação à altura e diâmetro é influenciada pelo regime hídrico. Xavier et al. (2011), 

observaram que plantas de híbridos de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis (C1 e C2), 

crescendo em vasos sob diferentes níveis de déficit hídrico (30 e 60 dias), apresentaram maior 

crescimento sob maior disponibilidade. Tatagiba et al. (2006), estudando seis clones 
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comerciais de Eucalyptus spp. em resposta à disponibilidade de água, verificaram que a 

deficiência hídrica restringiu o crescimento em altura e diâmetro dos clones estudados.  

A primeira consequência fisiológica para as plantas submetidas ao estresse hídrico é a 

redução ou a interrupção dos ritmos de crescimento, devido à redução na diferenciação 

celular, influenciada pela menor disponibilidade hídrica (CAIRO, 1995). Segundo Nunes 

(2007), as plantas podem desenvolver mecanismo de tolerância à baixa disponibilidade 

hídrica, ao nível celular, através da produção e/ou acúmulo de solutos osmoticamente ativos 

processo conhecido como ajustamento osmótico ou osmorregulação, a fim de manter o turgor 

e equilíbrio do potencial hídrico na célula. Entretanto, o ajuste osmótico permite a 

sobrevivência da planta em baixa disponibilidade hídrica, mas não mantêm o crescimento e a 

produtividade da planta (SERRAJ; SINCLAIR, 2002).  

Observando-se a interação relativa ao fator hidrogel nas diversas lâminas de irrigação 

(Tabela 13), a altura das mudas foi maior com o uso das dosagens 3 e 6 g L
-1

 nas lâminas 4, 8 

e 12 mm dia
-1, 

diferenciando da ausência do hidrogel, a qual apresentou menores médias de 

altura. Já nas maiores lâminas de irrigação (16 e 20 mm dia
-1

) não houve diferença estatística 

entre o uso do hidrogel, independente da dose utilizada. O diâmetro do coleto apresentou 

comportamento similar à altura, exibindo diferença entre as médias com o uso do hidrogel nas 

lâminas 4, 8 e 12 mm dia
-1

. Nestas lâminas de irrigação foi observada maior média com o uso 

hidrogel, mesmo na dose 3 g L
-1

.  

A relação H/DC apresentou diferença em relação às lâminas de irrigação (Tabela 14). 

A menor relação H/DC foi obtida com as lâminas 4 e 8 mm dia
-1

, e a maior relação com a 

lâmina 20 mm dia
-1, 

diferenciando das demais médias. Comportamento semelhante foi 

encontrado em trabalho relacionado com diferentes lâminas de irrigação na produção de 

mudas de Eucalyptus grandis. Lopes et al. (2005) observaram, para a relação H/DC, o 

aumento desse parâmetro à medida que aumentava a lâmina de irrigação, em proporções 

constantes até 12 mm dia
-1

 (11,1), a partir de então, o aumento na relação H/DC ocorreu em 

índices menores, alcançando 11,91 com a lâmina de 14 mm dia
-1

. 

A relação H/DC, segundo padrão recomendado por Birchler et al. (1998), para 

espécies florestais deve ser menor que 10, valores obtidos nas menores lâminas de irrigação. 

Carneiro (1995) salienta que, quanto menor for este valor, maior será a capacidade das mudas 

sobreviverem e se estabelecerem. A menor relação H/DC nos tratamentos com as lâminas de 

irrigação 4 e 8 mm dia
-1 

pode ser atribuída a menor taxa de crescimento em altura das mudas 

em relação ao diâmetro do coleto, nos casos em que há baixa disponibilidade de água para a 

planta. Estudos realizados por Silva et al. (2010), em plantas jovens de Erythrina velutina 
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revelaram que o crescimento em altura foi bastante afetado por variações nos regimes 

hídricos, sendo o diâmetro de coleto menos sensível a estas variações. Da mesma forma 

Rodrigues (2007), analisando o uso da água em unidade de produção de mudas de eucalipto, 

verificou que o diâmetro de colo mostrou-se menos afetado pelo estresse hídrico que a altura 

de plantas. 

 

 

Tabela 14 – Relação H/DC de mudas de Eucalyptus dunnii em função de diferentes lâminas 

de irrigação, aos 90 dias após semeadura.  

Lâmina de irrigação (mm dia
-1

) Relação H/DC 

4 mm 9,29 c* 

8 mm 9,88 c 

12 mm 10,95 b 

16 mm 10,96 b 

20 mm 11,80 a 

* Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de 

probabilidade de erro. 

 

 

Em relação à massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca radicular (MSR), massa 

seca total (MST) e Índice de Qualidade de Dickson (IQD) observa-se a interação entre as 

lâminas de irrigação e as doses do hidrogel. Na ausência do hidrogel, as maiores médias de 

MSPA, MSR e MST foram obtidas com as lâminas de irrigação 12, 16 e 20 mm dia
-1

, 

diferenciando das lâminas 4 e 8 mm dia
-1

, as quais obtiveram as menores médias (Tabela 15). 

O IQD não apresentou diferença estatística em relação às lâminas de irrigação na 

ausência do polímero hidroretentor. Estes resultados são corroborados por Lopes et al. (2007), 

no qual os autores verificaram que houve incremento da MSPA, MSR e MST conforme o 

aumento da lâmina. A menor produção de massa da parte aérea e radicular nas menores 

lâminas de irrigação deve ser atribuída provavelmente a baixa disponibilidade hídrica à 

planta. Segundo Larcher (2000), a insuficiência hídrica afeta o estado nutricional dos vegetais, 

pois reduz ou cessa a absorção de elementos minerais, que são componentes integrantes de 

enzimas, pigmentos ou ativadores do processo fotossintético. Além disso, segundo o autor, o 

aporte nutricional das plantas pode interferir negativamente na sua morfogênese, ou seja, no 

crescimento, tamanho e estrutura das folhas, nos ramos e nas raízes, provocando assim a 

diminuição da biomassa das plantas.  
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Com o uso do hidrogel, independente do uso de 3 ou 6 g L
-1

, a MSPA apresentou o 

menor valor com a lâmina 4 mm dia
-1

, diferenciando das demais lâminas. Neste caso, é 

possível observar que há aumento da MSPA com menores lâminas de irrigação em 

comparação a ausência do hidrogel. Este resultado pode indicar que com o uso do hidrogel é 

possível haver redução das lâminas de irrigação na produção de mudas de Eucalyptus dunnii. 

Em relação às dosagens de hidrogel com o uso de diferentes lâminas de irrigação, as maiores 

médias foram alcançadas com o uso de 3 e 6 g L
-1

 nas menores lâminas de irrigação (4, 8 e 12 

mm dia
-1

), deixando de existir diferença com o uso das lâminas 16 e 20 mm dia
-1

. Este 

resultado indica que o hidrogel apresenta vantagem na utilização quando se fez uso de menor 

quantidade de água para irrigação. O uso de lâminas maiores de irrigação pode dispensar o 

uso do polímero, pois neste caso a presença do polímero pode influênciar negativamente na 

qualidade das mudas.  

Os valores mais elevados de massa seca da parte aérea (MSPA), alcançados com o uso 

do polímero, ocorreram, possivelmente, pela maior disponibilidade hídrica às raízes das 

plantas. De acordo com Felippe (1979), o estado de umidade do meio determina a variação do 

conteúdo de água nos tecidos das plantas. Deste modo, em condição de maior disponibilidade 

de água, há um aumento do teor de água em seus tecidos e, com isso, acúmulo maior de 

biomassa.  

A MSR na presença do hidrogel, independente da dose, foi maior com as lâminas 12 e 

16 mm dia
-1

. A partir dessas lâminas, o aumento da irrigação e o uso do hidrogel provocaram 

a diminuição da massa seca radicular, provavelmente em função do excesso de umidade no 

substrato, diminuindo a oxigenação das raízes e consequentemente o desenvolvimento 

radicular, e aéreo da planta. Em condições de excesso, a água ocupa todo o espaço poroso, 

reduz as trocas gasosas e pode propiciar condições anaeróbicas em torno das raízes. Esta 

situação diminui a respiração e limita a fotossíntese favorecendo, ainda, o aparecimento de 

doenças nas plantas (MARTINS et al., 1999). Sob altas temperaturas o excesso de água é 

ainda mais problemático pois aumenta a taxa respiratória da raiz (PEREIRA; MARTINEZ, 

1999).  
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Tabela 15 – Médias de massa seca da parte aérea - MSPA (g), massa seca radicular – MSR 

(g), massa seca total – MST (g) e Índice de Qualidade de Dickson - IQD de mudas de 

Eucalyptus dunnii em função das doses de hidrogel e diferentes lâminas de irrigação, aos 90 

dias após semeadura.  

 Lâmina de irrigação 

(mm dia
-1

) 

Hidrogel 

Variável 0 g L
-1

 3 g L
-1

 6 g L
-1

 

MSPA 

(g) 

4 mm 1,32 Bb* 1,65 Ab 1,81 Ab 

8 mm 1,49 Bb 1,89 Aa 1,97 Aa 

12 mm 1,82 Ba 2,12 Aa 2,17 Aa 

16 mm 1,80 Aa 1,97 Aa 2,09 Aa 

20 mm 1,95 Aa 2,05 Aa 2,07 Aa 

MSR 

(g) 

4 mm 0,3492 Bb 0,4788 Ab 0,4988 Ab 

8 mm 0,3514 Bb 0,4528 Ab 0,5086 Ab 

12 mm 0,3806 Ba 0,5721 Aa 0,6040 Aa 

16 mm 0,3986 Ba 0,5449 Aa 0,5624 Aa 

20 mm 0,3941 Ba 0,4495 Bb 0,5099 Ab 

MST 

(g) 

4 mm 1,66 Bb 2,12 Ab 2,21 Ab 

8 mm 1,80 Bb 2,34 Aa 2,47 Aa 

12 mm 2,12 Ba 2,69 Aa 2,77 Aa 

16 mm 2,29 Aa 2,42 Aa 2,58 Aa 

20 mm 2,24 Ba 2,60 Aa 2,61 Aa 

IQD 

4 mm 0,1225 Ba 0,1650 Ab 0,1617 Ab 

8 mm 0,1287 Ba 0,1800 Aa 0,1650 Ab 

12 mm 0,1325 Ba 0,1851 Aa 0,1925 Aa 

16 mm 0,1275 Ba 0,1775 Aa 0,1700 Aa 

20 mm 0,1250 Ba 0,1725 Aa 0,1825 Aa 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro. 

 

 

A MST na presença do hidrogel apresentou comportamento das médias similar à 

MSPA. A lâmina de irrigação 4 mm dia
-1

 apresentou os menores resultados diferenciando das 

demais lâminas. A presença do hidrogel apresentou diferença nas médias em comparação a 

ausência nas menores lâminas de irrigação. A partir da lâmina 16 mm dia
-1 

não houve mais 

diferença da presença (3 e 6 g L
-1

) ou ausência (0 g L
-1

) do polímero.  
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Segundo Ferreira et al. (1999), a formação radicular apresenta grande importância na 

formação de mudas de qualidade. Segundo o autor no momento de déficit hídrico as raízes 

são as primeiras a serem afetadas, a partir do qual são desencadeados uma série de efeitos em 

toda a planta. Carneiro (1995) ressalta sobre a importância das raízes, as quais asseguram 

maior desenvolvimento às mudas, pois as mesmas estão fortemente associadas às atividades 

fisiológicas, e são fundamentais para estimar a sobrevivência e o crescimento inicial, em 

condições de campo. 

Em relação ao Índice de Qualidade de Dickson, na utilização de 3 g L
-1

 de hidrogel, as 

maiores médias foram observadas a partir da lâmina de irrigação 8 mm dia
-1

. A lâmina 4 mm 

dia
-1 

apresentou o menor IQD, diferenciando das demais. Na utilização de 6 g L
-1

 de hidrogel 

as lâminas 4 e 8 mm dia
-1

 apresentaram as menores média, diferindo das lâminas com maior 

irrigação. A presença do hidrogel (3 e 6 g L
-1

) apresentou diferença nas médias em 

comparação à ausência (0 g L
-1

) em todas as lâminas de irrigação. Isto representa que o uso do 

hidrogel apresentou beneficio às mudas em todas as lâminas de irrigação utilizadas, 

considerando-se o IQD como parâmetro. 

De acordo com Gomes et al. (2002), quanto maior o IQD, melhor a qualidade das 

mudas, podendo-se assim constatar a elevada qualidade das mudas produzidas, considerando 

que os melhores valores foram entre 0,18 e 0,19, valores obtidos na presença do hidrogel e 

lâminas intermediárias de irrigação.  

 

 

6.6 Conclusões 

 

 

Melhoria das características físicas e químicas do substrato, principalmente as 

relacionadas à retenção de água. 

A redução da irrigação das mudas de Eucalyptus dunnii é possível fazendo-se a adição 

de 3 g L
-1

 do polímero hidroretentor, podendo-se obter desenvolvimento superior com 

menores lâminas de irrigação na comparação a ausência do hidrogel.  

 

 



 

7 CAPÍTULO V 

IFLUÊNCIA DO HIDROGEL NA SOBREVIVÊNCIA DE MUDAS DE 

Eucalyptus dunnii Maiden SUBMETIDAS A DIFERENTES MANEJOS 

HÍDRICOS 

 

7.1 Resumo 

A utilização de polímeros adsorventes de água, no momento do plantio de mudas, tem 

a função de retenção de água e a sua liberação de maneira gradativa para a planta, podendo 

aumentar a eficácia da irrigação. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do uso do hidrogel 

em mudas de Eucalyptus dunnii cultivadas em recipientes, relacionando com frequências de 

irrigações, buscando fornecer informações sobre a eficiência do uso do hidrogel. Foram 

utilizadas mudas de aproximadamente 25 cm de altura plantadas em vasos preenchidos com 

2,5 L de solo. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, em 

esquema bifatorial 2 x 3, em que os níveis do fator “A” referiram-se a presença (3 g L
-1

) e 

ausência de hidrogel e os níveis do fator “B”, às frequências de irrigação (somente no plantio, 

6 e 3 dias). Foram utilizadas dez repetições, compostas por uma planta. Após o plantio, a cada 

dois dias, foi realizada avaliação da sintomatologia do estresse hídrico nas plantas até o 44º 

dia. Foi adotado o seguinte critério de análise: SEM – sem sintoma; SLM - com sintoma leve 

de murcha; SMM - com sintoma moderado de murcha; SSM - com sintoma severo de murcha 

e PPV – número de dias que a planta permaneceu viva, sendo anotado o número de dias que 

cada planta permanecia em cada condição. Houve interação entre os fatores principais para a 

maioria das variáveis avaliadas, mostrando que o uso do hidrogel tem influência nos sintomas 

de deficiência hídrica em relação à frequência de irrigação. O uso do hidrogel proporcionou 

um atraso nos sintomas de estresse hídrico em todas as características avaliadas. O maior 

período sem apresentar sintomas de déficit hídrico com o uso do hidrogel foi observado na 

irrigação de plantio e na frequência de seis dias entre irrigações. Não foi observado efeito da 

presença ou ausência do hidrogel no uso das irrigações mais frequentes (3 dias).  

 

Palavras-chave: Hidroretentor. Irrigação. Estresse hídrico. Sobrevivência de mudas.  
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7.2 Abstract 

The use of polymeric adsorbents water, at planting of seedlings, has the function of 

water retention and its release in a gradual fashion to the plant, and may increase the 

effectiveness of the irrigation. This study aimed to evaluate the effect of using the hydrogel in 

planting seedlings of Eucalyptus dunnii in pots, relating to frequency of irrigation. Seedlings 

were used approximately 25 cm planted in pots filled with 2.5 liters of soil. The experiment 

was conducted in a completely randomized in a factorial scheme 2 x 3, where levels of factor 

"A" indicated the presence and absence of hydrogel and the levels of the factor "B", the 

frequency of irrigation. Ten replicates were used, consisting of a plant. After planting, every 

two days, was conducted assessing symptoms of water stress on plants until the 44th day. We 

adopted the following criteria analysis: SEM - no symptom, LDH - with mild symptoms of 

wilt; MDH - with moderate symptoms; SDH - with severe symptoms and SBV - the number 

of days the plant remained alive, and noted the number of days each plant remained in each 

condition. There was interaction between the main factors for the majority of variables, 

showing that the use of hydrogel has influences on symptoms of water deficit in the frequency 

of irrigation. The use of hydrogel provided a delay in symptoms of water stress in all traits. 

The longest period without symptoms of water deficit using the hydrogel was observed in 

planting and irrigation frequency six days between irrigations. There was no effect of the 

presence or absence of the hydrogel in the use of more frequent irrigations (3 days). 

 

Keywords: Hidroretentor. Irrigation. Water stress. Survival of seedlings. 

 

 

7.3 Introdução 

 

 

A influência das variáveis ambientais no crescimento de povoamentos de eucalipto é 

notória, dentre elas se destacam a precipitação pluviométrica, a evapotranspiração potencial, a 

temperatura máxima e a temperatura mínima (MAESTRI, 2003). O aporte hídrico é o 

principal elemento controlador da produtividade do eucalipto, assim, em períodos de déficit 

hídrico, a produção de madeira é significativamente afetada (STAPE, 2001). 

Condições de solo e umidade são fatores chave para o estabelecimento de florestas, 

pois afetam o plantio e a regeneração das plantas. Assim, é necessária a elaboração de novos 

procedimentos ou modificações para a melhoria das condições de umidade do solo. Esses 
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procedimentos devem buscar o aumento da sobrevivência das mudas e elevar o desempenho 

no campo após o plantio (SARVAS et al., 2007).  

Para aumentar a qualidade da implantação florestal, a irrigação de mudas de espécies 

florestais durante o plantio e nas primeiras semanas da implantação é uma operação 

importante em plantações comerciais, principalmente nas épocas secas do ano, influindo na 

sobrevivência e desenvolvimento das mesmas (BUZZETTO et al., 2002). 

Além disso, a capacidade de armazenamento de água em solos de textura mais arenosa 

pode ser um fator limitante ao plantio. No caso de plantio de mudas com tubetes, a avaliação 

se mostra ainda mais necessária, pois o meio de crescimento não proporciona reserva de água 

suficiente para manter a muda viva por mais de uma semana no campo, podendo, esse tempo, 

ser ainda menor sob condições de pós-plantio quente e seco (STAPE, 1989). O mesmo autor 

sugere aplicar seis litros de água por planta no plantio, seguida por outra irrigação uma 

semana depois do plantio caso não ocorra precipitação nesse período, independente do tipo de 

solo. 

Uma alternativa para minimizar o problema de falta de água na época seca é a 

utilização de polímeros adsorventes de água, que possibilitam a retenção de água e a sua 

liberação de maneira gradativa à planta, podendo aumentar a eficácia da irrigação e diminuir o 

risco de ocorrência de falhas durante a implantação do povoamento florestal (BUZZETTO et 

al., 2002). 

Conforme Volkmar e Chang (1995), os hidrogéis são utilizados na agricultura como 

alternativa de produção para as regiões de clima árido, visando prolongar a disponibilidade de 

água para as plantas. Sua aplicação se tornou conhecida nas diferentes partes do planeta, 

diversificando-se, sobremaneira, em hortaliças e culturas anuais. A maior parte das pesquisas 

realizadas se mostrou favorável ao emprego de polímeros nos solos agrícolas, apresentando 

como principal fator de convergência a melhor utilização da água. Por outro lado, Huttermann 

et al. (1997) comentam que alguns hidrogéis não apresentaram efeitos benéficos à 

sobrevivência de árvores sob condições de seca, os quais podem ser até prejudiciais devido a 

absorção de água do substrato pelo polímero e pela concentração excessiva de sais.  

Com o aparecimento de uma nova geração de polímeros, as suas aplicações se 

intensificaram ultimamente, principalmente em projetos paisagísticos, gramados esportivos, 

fruticultura, reflorestamento, plantio de lavouras e viveiro de mudas, sendo que alguns 

viveiristas já utilizam esses polímeros em misturas com o substrato, obtendo resultados 

satisfatórios. Por outro lado, alguns resultados de pesquisa têm sido contraditórios na 

utilização desses polímeros, considerando-se que vários fatores afetam seu desempenho, tais 
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como modo de aplicação, disponibilidade de água, concentração de sais presentes no solo e na 

água a ser usada e resistência que o meio oferece à expansão do polímero (VALE et al., 

2006).  

Em espécies florestais, o hidrogel é utilizado na implantação de povoamentos, onde 

várias empresas o utilizam em escala operacional, podendo reduzir os custos de plantio de 

eucalipto em 8% no primeiro ano, chegando ao final do ciclo de sete anos com economia de 

3% (BOLETIM CELULOSE ON-LINE, 2007). Em Nothofagus dombeyi (espécie arbórea 

nativa do Chile), Nissen e Ovando (1999) verificaram a eficácia do hidrogel obtendo aumento 

de sobrevivência, diâmetro do coleto e altura das plantas. Neste caso o polímero foi aplicado 

previamente ao plantio, sendo que as raízes foram imersas em solução a 0,5% durante 10 

minutos. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do uso do hidrogel em mudas de 

Eucalyptus dunnii cultivadas em recipientes, relacionando com frequências de irrigações, 

buscando fornecer informações sobre a eficiência do uso do hidrogel após o transplante.  

 

 

7.4 Material e métodos 

 

 

7.4.1 Produção das mudas 

 

 

O estudo foi conduzido no Viveiro Florestal do Departamento de Ciências Florestais 

(29°43‟S; 53°43‟W) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), entre julho e 

novembro de 2012. Conforme a classificação de Köppen, a região apresenta clima do tipo 

„Cfa‟ (subtropical úmido), caracterizado por apresentar temperatura média do mês mais frio 

entre -3 e 18°C, e do mês mais quente superior a 22°C, com precipitação média anual de 

1.769 mm (MORENO, 1961). Na região ocorrem as quatro estações bem definidas, cujos 

meses mais frios compreendem entre junho e agosto, e os mais quentes entre dezembro e 

março. 

As sementes de Eucalyptus dunnii utilizadas são originárias de Área de Produção de 

Sementes da empresa da qual foi feita a aquisição do material. Conforme os dados fornecidos 

pela empresa o lote possuía pureza de 90% e porcentagem de geminação média de 80%. Após 

a aquisição das sementes até a semeadura (aproximadamente 1 ano) as sementes foram 
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acondicionadas em embalagem de plástico semipermeável (90 micras de espessura) e 

armazenadas em câmara fria (T = 8°C; UR= 85%). 

As mudas utilizadas no experimento foram produzidas em tubetes com a capacidade 

de 110 cm³ utilizando o substrato Carolina Soil
®, 

sem a presença do hidrogel. A adubação de 

base utilizada foi composta de fertilizante de liberação controlada na formulação NPK 18-5-9, 

sendo utilizada a dose de 6 g L
-1

 de substrato. A semeadura foi efetuada colocando-se duas a 

três sementes em cada recipiente. Para a cobertura das sementes foi utilizada uma fina camada 

peneirada de vermiculita visando cobertura homogênea sobre as pequenas sementes da 

espécie.  

Após a semeadura, as bandejas foram levadas à casa de vegetação, onde 

permaneceram por 60 dias, e, após, foram transferidas para área de crescimento e aclimatação 

(rustificação) por mais 30 dias. A irrigação no primeiro ambiente foi realizada por uma barra 

móvel de microaspersores com lâmina d‟água de 4 mm e, no segundo ambiente, 8 mm 

diários.  

 

 

7.4.2 Transferência para vasos 

 

 

Após as mudas estarem em um desenvolvimento adequado para o plantio a campo, ou 

seja, altura próxima a 25 cm e no mínimo 2,0 mm de diâmetro de coleto conforme 

recomendado por Wendling e Dutra (2010) foi realizada a transferência para os vasos 

contendo solo. O solo utilizado foi classificado com Latossolo Vermelho com textura 

argilosa.  

Para simular a condição de campo, foram usados vasos de polietileno com 3 L de 

capacidade e 25 cm de altura, utilizando 2,5 L do solo previamente peneirado (malha de 5 

mm) e seco. Depois de preenchidos os vasos, o solo foi molhado com 500 mL de água em 

todos os recipientes. Foi realizada a abertura de uma cova manual de aproximadamente 300 

cm
3
 no centro de cada vaso para a realização do plantio. Nos tratamentos utilizando o hidrogel 

foram adicionados 200 mL na forma já hidratada, antes da realização do plantio da muda 

(Figura 31A). A hidratação foi realizada meia hora antes, utilizando-se 3 g do hidrogel por 

litro de água.  

O polímero comercial (Hydroplan
®

) utilizado correspondeu a um produto misto de 

copolímero de acrilamida (C3H5NO) e acrilato de potássio (K2S2O8) usado para absorver e 
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reter grandes quantidades de água e nutrientes, com as seguintes características: pó branco 

insolúvel em água, com partículas de tamanho que variam de 0,3 a 1,0 mm, aniônico, com 

10% de umidade, densidade de 0,8 g cm
-3 

e índice de pH utilizável do solo de 5 a 9, que pode 

disponibilizar até 95% da solução armazenada para a planta (5% retidos a alta tensão), capaz 

de absorver até 300 vezes sua massa em água e 100 vezes seu volume, sendo compatível com 

a maioria dos insumos utilizados, e vida útil que varia de 1 a 5 anos, conforme a 

granulometria (menor granulometria tem menor vida útil).   

Após a abertura da cova para o plantio, preenchidas ou não com o hidrogel, foi 

realizado o plantio das mudas de Eucalyptus dunnii (Figura 31B).  

 

 

  

Figura 31 – A - Vasos com a abertura da cova para o plantio das mudas de Eucalyptus dunnii. 

B – Mudas após o plantio.  

 

 

O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, em esquema 

bifatorial 2 x 3, em que os níveis do fator “A” referiram-se à presença (3 g de hidrogel L
-1

 de 

água – 200 mL vaso
-1

) e ausência de hidrogel e, os níveis do fator “B”, à frequência de 

irrigação (somente no plantio, e intervalos de 6 e 3 dias). Foram utilizadas dez repetições, 

compostas por uma planta. 

Após o plantio, além dos 500 mL para umedecer o solo, foram adicionados 200 mL de 

água para cada vaso para os tratamentos sem o hidrogel, de modo a compensar o volume de 

5cm 

5  
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m 5  
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água adicionado via hidrogel. Para os tratamentos com irrigações foram utilizados 100 mL de 

água em cada vaso seguindo a frequência determinada (tratamentos) e a metodologia descrita 

por Lopes et al. (2010). 

Depois do plantio até o 44º dia, a cada dois dias, foram realizadas avaliações da 

sintomatologia do estresse hídrico nas plantas. Foi adotado o seguinte critério de análise, 

sendo anotado o número de dias que cada planta permanecia em cada condição: SEM – dias 

sem sintomas (planta turgida, visualmente vigorosa, sem sintomas de déficit hídrico); SLM – 

dias com sintomas leves de murcha; SMM - dias com sintomas moderados (planta em ponto 

de murcha permanente, com o ápice escurecido e curvado); SSM – dias com sintomas severos 

de murcha (folhas secas e/ou em abscisão). Para a sobrevivência foi adotado o código PPV –

número de dias que a planta permaneceu viva. 

Após avaliar a normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e a homogeneidade de 

variâncias por meio do teste de Bartlett, os dados foram submetidos à análise de variância ao 

nível de 5% de probabilidade de erro. Quando o valor de “F” foi significativo, os tratamentos 

qualitativos tiveram suas médias comparadas por meio do teste de Scott-Knott ao nível de 5% 

de probabilidade de erro. O pacote estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011) foi utilizado para 

a análise estatística dos dados. 

 

 

7.5 Resultados e discussão 

 

 

A análise de variância dos dados medidos no 44º dia após transferência para os vasos 

mostrou que houve interação (p<0,05) entre os fatores para a maioria das variáveis avaliadas, 

a exceção de sem sintoma (SEM) que apresentou efeito significativo para os fatores principais 

(hidrogel - p=0,0170 e freq. irrigação - p<0,01).  

A avaliação da sintomatologia do estresse hídrico originou diferentes classes de 

estresse, sendo que ao final da avaliação foram encontradas plantas ainda vivas, mas não 

houve plantas sem estresse hídrico, independente do uso ou não do hidrogel. A Figura 32A 

representa uma muda sem déficit, sendo classificada como sem sintomas (SEM), ou seja, 

planta turgida. O aparecimento de sintomas de déficit hídrico, como murcha no ápice, foi 

classificada como sintoma leve de murcha (SLM) (Figura 32B). Plantas com o ápice 

escurecido e curvado, (Figura 32C) foram denominadas com sintomas moderados (SMM). 

Quando as plantas apresentaram folhas secas ou com abscisão foliar, estas foram 
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denominadas com sintomas severos (SSM) (Figura 32D), já no momento em que as plantas 

apresentaram folhas totalmente secas, estas foram consideradas mortas (Figura 32E). 

 

 

 

  

Figura 32 – Avaliação da sintomatologia do estresse hídrico em plantas de Eucalyptus dunnii 

submetidas a diferentes regimes de irrigação na presença e ausência de hidrogel. A- sem 

sintomas; B- sintoma leve de murcha; C- sintomas moderados; D – sintomas severos e E – 

planta morta.  

 

 

Não foi observada interação entre o uso de hidrogel e a frequência de irrigação na 

avaliação de plantas sem sintomas, ou seja, a presença do hidroretentor não teve influência 

sobre as plantas túrgidas, independente da frequência de irrigação. Com a presença do 

hidrogel, as mudas de Eucalyptus permaneceram mais dias sem apresentar sintomas de déficit 

hídrico, retardando em média três dias o aparecimento de sintomas (Tabela 16). O uso de 

irrigação apresentou efeito esperado, sendo que em menor frequência (três dias) houve um 

atraso do aparecimento de sintomas.  

A frequência de irrigação de seis dias elevou o tempo para o aparecimento de estresse 

comparando com a irrigação somente no plantio. Apesar de haver diferença entre as 

A B C 

D E 

5cm 5cm 
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frequências três e seis dias de irrigação, a magnitude de dias sem apresentar estresse é menos 

expressiva, quando comparada à irrigação somente no plantio. A irrigação somente no plantio 

provocou um rápido aparecimento de estresse. Por outro lado, deve-se ressaltar que o plantio 

foi realizado em vasos, com solo e condições específicas, servindo somente como indicativo 

do comportamento do uso do hidrogel e diferentes manejos de irrigação em condições do 

plantio a campo. 

Da mesma forma, Lopes et al. (2010) avaliando o uso de hidrogel na sobrevivência, 

após o plantio em solo argiloso, de mudas clonais de Eucalyptus urograndis produzidas com 

diferentes substratos e manejos hídricos, mostraram que o hidrogel exerce influência no 

aparecimento de sintomas de estresse hídrico. Segundo os autores, o hidrogel possibilitou que 

as plantas permanecessem vivas sem sintomas de falta de água por até 20 dias, cerca de até 7 

dias a mais do que quando o produto não foi adicionado nas covas de plantio. Deve-se 

considerar que esse maior período (20 dias) para aparecer o estresse, observado por esses 

autores, é devido ao maior tamanho do vaso no qual foi feito o plantio (10 L), bem maior do 

que deste trabalho (3 L).  

Para as demais variáveis, ou seja, quando apresentaram alguns sintomas de 

deficiência, os efeitos dos fatores atuam de forma dependente. As mudas apresentaram 

sintomas leves de déficit hídrico em um menor período, quando não se fez o uso do hidrogel 

(Tabela 16). Estas diferenças são mais acentuadas em plantas irrigadas somente no plantio e 

em intervalos de irrigação maior. No caso de uma irrigação somente de plantio com o uso do 

hidrogel, há um ganho superior a três dias. Este efeito benéfico do hidrogel, retardando o 

aparecimento dos sintomas de estresse hídrico é também verificado na frequência de irrigação 

de seis dias, com um ganho de 6 dias sem sintomas fazendo-se o uso do hidrogel. O uso do 

hidrogel não apresenta diferença quando são feitas irrigações mais frequentes (três dias).  

Utilizando-se estas informações na implantação de um plantio a campo, pode-se supor 

que nos casos em que a irrigação é efetuada frequentemente, ou nos casos em que a 

frequência de chuvas é maior, o uso do hidrogel poderia ser descartado. Já em condições com 

menor frequência de chuva, ou fazendo-se irrigações mais espaçadas, o uso do hidrogel pode 

ser recomendado. Cabe destacar que na implantação de florestas de Eucalyptus, normalmente, 

observa-se que o período mais crítico quanto à perda de mudas por falta de água é nos 

primeiros 20 dias, período em que a planta está se estabelecendo e, com um sistema radicular 

ainda em formação.  
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Tabela 16 – Aparecimento dos sintomas de estresse, em dias, avaliados a partir do plantio até 

o 44º dia após o plantio de Eucalyptus dunnii em vasos, em função da presença ou ausência 

de hidrogel e diferentes frequências de irrigação. 

Variável Hidrogel 

Aparecimento dos sintomas  

de estresse (dias) 

Frequência de irrigação 
Médias 

Plantio  6 dias 3 dias 

SEM
**

 

Ausência 5,25 16,0 25,0 15,41 b 

Presença 8,0 22,5 24,5 18,33 a 

Média 6,62 c 19,25 b 24,75 a - 

SLM 

Ausência 9,0 C b
*
 20,50 B b 32,0 A a 20,5 

Presença 12,5 C a 26,5 B a 31,0 A a 23,3 

Média 10,75 23,50 31,0 - 

SMM 

Ausência 14,0 C b 25,0 B b 35,0 A a 25,3 

Presença 17,5 C a 31,0 B a 36,0 A a 27,5 

Média 15,7 28,0 35,5 - 

SSM 

Ausência 19,5 C b 31,0 B b 41,0 A a 30,5 

Presença 25,0 C a 35,0 B a 42,5 A a 34,16 

Média 22,2 33,0 41,75 - 

*
 Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro. 
** 

SEM – sem sintomas de murcha; SLM - sintomas leves de murcha; SMM - sintomas moderados de murcha e 

SSM - sintomas severos de murcha.  

 

 

Esta vantagem do uso de hidrogel também é discutida por Saad et al. (2009), os quais 

relatam que sob o ponto de vista prático, os cinco dias a mais (observados pelos autores) 

garantidos pelo hidrogel no solo arenoso possibilitam o retardamento de uma nova irrigação e 

ganhos econômicos, uma vez que se poderia aguardar por chuvas nesse período. 

Quanto à irrigação, na ausência de hidrogel, a frequência de seis dias mostra um bom 

ganho sem o aparecimento de sintomas como a murcha inicial, caracterizada por murcha do 

ápice e encurvamento de algumas folhas. Neste ponto de estresse as plantas tem total 

condição de se recuperarem, diante da ocorrência de chuva. Já a não utilização de hidrogel, 

mesmo com irrigação há ocorrência acelerada desses sintomas. Em irrigações mais frequentes 

(três dias) o aparecimento de sintomas leves de murcha aparecem em um tempo relativamente 

alto, tanto na presença ou ausência do hidrogel. Entretanto, deve-se considerar que irrigações 
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frequentes demandam maior recurso financeiro e também a disponibilidade de água próximo 

ao plantio.  

O aparecimento de sintomas moderados nas mudas (Tabela 16), sendo caracterizado 

por ápices escuros e próximo ao ponto de murcha, seguiu um comportamento similar ao 

sintoma leve, caracterizado por um retardamento do estresse quando se fez o uso do hidrogel, 

tanto na irrigação única no plantio, como em irrigações de seis dias entre elas. Esta diferença 

do uso ou não do hidrogel não é observada em irrigações de três dias de frequência, devido ao 

menor intervalo entre irrigações, e consequentemente maior disponibilidade de água por esta 

forma. 

Quanto à irrigação, também foi observado um comportamento esperado e similar ao 

sintoma leve, caracterizado por um retardamento do aparecimento dos sintomas moderados de 

estresse com o aumento da frequência de irrigação.  

Em relação aos sintomas severos de murcha (Tabela 16), sendo que nesse nível de 

estresse uma recuperação da planta com novas irrigações ou chuvas já é dificultada, o uso do 

hidrogel mostrou um bom desempenho. Houve um atraso em mais de cinco dias o 

aparecimento desses sintomas quando se utilizou a irrigação somente no plantio em relação ao 

não uso do hidroretentor. No uso de irrigação com seis dias de intervalo o ganho médio obtido 

com o uso de hidrogel foi de quatro dias. Novamente não foi observado ganho significativo 

do hidrogel quando se fez uso da irrigação mais frequente.  

Quanto ao número de dias em que as plantas permaneceram vivas (Tabela 17), o uso 

do hidrogel apresentou diferença somente no uso da irrigação de plantio, obtendo-se um 

aumento de aproximadamente 5 dias em que as plantas permaneceram vivas, fazendo-se o uso 

do hidrogel. No uso de irrigações pós-plantio não foi observado efeito significativo do uso do 

hidrogel. Isto pode indicar que o uso do hidrogel é benéfico no retardamento da mortalidade 

das mudas quando não se faz o uso de irrigações, ou se faz somente no plantio, permitindo um 

ganho de alguns dias, na espera de chuvas, quando em condições de campo.  

Na ausência de hidrogel, os tratamentos com frequências de irrigações mostram 

diferenças esperadas. Com o uso de irrigações mais frequentes as mudas têm uma 

sobrevivência maior em dias, diminuindo quando se fez uso da frequência de seis dias. Já a 

irrigação somente no plantio ocasiona uma mortalidade muito mais precoce das mudas, 

diferenciando das irrigações pós-plantio. Na presença do hidrogel com irrigação frequente 

(três dias) não foi verificada mortalidade das mudas até o 44º dia de avaliação, somente 

alguns sintomas de murcha apresentados na Tabela 17. A frequência de seis dias entre 
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irrigações provocou a mortalidade de algumas plantas, mas estatisticamente não diferiu de 

irrigações a cada três dias. 

O aumento de dias em que as plantas permaneceram vivas com o uso de hidrogel 

também foi observado por Lopes et al. (2010) em estudo com Eucalyptus urograndis, durante 

o período de verão. Segundo os autores com o uso do hidrogel as plantas permaneceram vivas 

em média por 34,7 dias contra 26,2 dias na ausência. Os autores destacam ainda que o uso do 

hidrogel pode reduzir o número de replantios, ocasionando dessa forma povoamentos mais 

homogêneos. 

Thomas (2008) explicou que o hidrogel melhora a sobrevivência das mudas, pois 

permite que as raízes das plantas cresçam por dentro dos grânulos do polímero hidratado, com 

maior superfície de contato entre raízes, água e nutrientes.  

 

 

Tabela 17 – Número de dias em que as plantas permaneceram vivas (PPV) avaliadas a partir 

do plantio até o 44º dia após o plantio de Eucalyptus dunnii em vasos, em função da presença 

ou ausência de hidrogel e diferentes frequências de irrigações.  

Variável Hidrogel 

Frequência de irrigação 

Médias Plantio 

somente 
6 dias 3 dias 

PPV (dias) 

Ausência 26,6 C b 38,0 B a 43,5 A a 36,0 

Presença 30,5 B a 42,0 A a 44,0 A a 38,8 

Média 28,5 40,0 43,7 - 

*  Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro. 

 

 

Portanto, o uso da irrigação na fase de desenvolvimento inicial de mudas de espécies 

florestais, principalmente nas épocas de seca, é importante para a sobrevivência e 

desenvolvimento inicial das plantas. Em contra partida, existem riscos da adoção de uma 

silvicultura irrigada que devem ser criteriosamente estudados e analisados, objetivando-se 

sempre a diminuição dos custos e o aumento da eficiência da irrigação (SILVA et al., 2003).  

Dessa forma, a utilização de hidrogéis como veículos carreadores para liberação 

controlada, os quais liberam água e nutrientes paulatinamente, aumentando a disponibilidade 

de água ao redor do sistema radicular da planta (SHAVIV, 2001), pode ser um meio eficiente 

para diminuir os gastos de água com irrigação e também podendo retardar a frequência de 

irrigação em áreas mais secas.  
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Viero e Little (2006), avaliando a implantação de eucalipto a campo com o uso de 

hidrogel verificaram que o uso do polímero aumenta a sobrevivência da mudas, obtendo 

melhor resposta quando também é realizada a irrigação. Além disso, o maior crescimento 

inicial da mudas foi alcançado com o uso do hidrogel mais a adubação, em comparação a 

ausência de hidrogel com adubação.  

Segundo Lopes et al. (2010) os solos argilosos têm maiores forças de retenção, e isso 

implica em maior esforço da planta para a absorção de água. O uso de hidrogel torna-se 

interessante e está de acordo com informações de literatura, que apontam diferenças na 

disponibilidade de água em solos distintos que receberam adição de hidrogel (NIMAH et 

al.,1983).  

Resultados semelhantes aos encontrados neste trabalho, demonstrando o benefício do 

hidrogel, foram encontrados por Buzetto et al. (2002). Os autores estudaram a eficiência do 

polímero no fornecimento de água para mudas de Eucalyptus urophylla constataram que o 

polímero reteve a água de irrigação por maior período de tempo, disponibilizando-a de 

maneira gradativa para as plantas, o que resultou na diminuição da mortalidade das mudas 

cultivadas com o polímero, sem, contudo acelerar o crescimento em altura das mesmas. 

Efeito positivo do hidrogel também foi obtido por Taylor e Halfacre (1986), os quais 

observaram que o uso de hidrogéis foi eficiente na retenção de água e disponibilidade de 

nutrientes para Ligustrum lucidum Ait. Observaram ainda que as plantas cresceram e não 

necessitaram, para o tratamento com o polímero, de maior frequência na irrigação, quando 

comparada com o tratamento testemunha.  

Avaliando o comportamento de quatro espécies florestais em campo submetidas a 

diferentes adubações orgânicas e minerais com adição de hidrogel, Souza et al. (2006) não 

obtiveram efeitos positivos, já que quando o polímero não estava presente no plantio o 

desempenho das mudas foi superior. A justificativa para o efeito prejudicial do hidrogel pode 

ser pelo fato do plantio ser realizado no período das chuvas, o qual pode não apresentar 

resultado ou como foi obervado. 

O uso de hidrogel com o objetivo de aumentar a sobrevivência de mudas de eucalipto 

também foi pesquisada por Ribeiro et al. (2010), os quais avaliaram a resistência de quatro 

espécies de eucalipto em nível de viveiro, (Eucalyptus grandis, Eucalyptus saligna, 

Eucalyptus dunnii e Eucalyptus vimminalis) submetidas ao regime de déficit hídrico com 

adição de gel hidroretentor. Eucalyptus dunnii apresentou índices superiores às demais 

espécies citadas, apresentando média de 31,2 dias de sobrevivência com adição de hidrogel e 

29,5 dias sem a adição de hidrogel. 
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7.6 Conclusões 

 

 

O polímero hidroretentor possibilita o retardamento dos sintomas de déficit hídrico em 

mudas de Eucalyptus dunnii, sendo maior sua influência quando a irrigação é efetuada em 

menor frequência.  

 

 

 

 



 

8 CAPÍTULO VI 

AVALIAÇÃO ECONOMICA DA UTILIZAÇÃO DO HIDROGEL NA 

PRODUÇÃO DE MUDAS DE Eucalyptus dunnii Maiden 

 

 

8.1 Resumo 

A utilização dos polímeros retentores de água na produção de mudas de Eucalyptus 

em viveiro pode auxiliar na melhoria da qualidade das mudas obtidas, com redução do 

consumo de água e adubação. Contudo, um fator limitante ao uso dos polímeros é o seu custo, 

ainda considerado elevado. Desta maneira, o objetivo deste trabalho foi realizar a análise dos 

custos envolvidos com a utilização do hidrogel na produção de mudas. Para avaliação da 

viabilidade econômica da utilização do hidrogel, foram considerados cenários conforme o uso 

do polímero, considerando-se as diferentes dosagens que foram utilizadas. Somente foram 

considerados os materiais que poderiam variar com a adição do hidrogel. Os preços dos 

produtos utilizados foram baseados na média de três orçamentos realizados em empresas da 

região Sul do Brasil. O custo na produção de mudas com a adição do hidrogel eleva-se com o 

aumento da dose e também com o uso de substratos comerciais e mistura de vermiculita. A 

adição do hidrogel pode ser economicamente mais vantajosa quando se utiliza componentes 

mais baratos, como a casca de arroz carbonizada. A presença do hidrogel também ocasiona 

maiores gastos, mesmo reduzindo-se a adubação em 50%. O diferencial na utilização do 

hidrogel pode estar na redução dos custos com irrigações. O uso de 3 g L
-1

 de hidrogel, além 

de proporcionar maior crescimento das mudas, reduz gastos na produção. A diminuição da 

dose do hidrogel também é uma opção para a redução dos custos de produção, podendo-se 

obter bons resultados mesmo em menores doses. 

 

Palavras-chave: Viveiro florestal. Polímeros hidroretentores. Viabilidade econômica. 
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8.2 Abstract 

The use of polymers retaining water in the production of Eucalyptus seedlings in 

nursery can help to improve the quality of seedlings produced, reducing the consumption of 

water and fertilizer. However, a limiting factor to the use of polymers is their cost, still 

considered high. Thus, the aim of this study was to analyze the costs involved with the use of 

hydrogel for the production of seedlings. For the realization of the economic viability of the 

hydrogel was performed observing scenarios as the use of the polymer, considering the 

different dosages were used. Were considered the only materials that could vary the addition 

of the hydrogel. The prices used were based on the average of three estimates made in 

companies in southern Brazil. The cost of production of seedlings with the addition of the 

hydrogel increases with increasing dosage and with the use of more expensive substrates, 

such as commercial and mixed with vermiculite. The addition of the hydrogel can be 

economically advantageous when using, cheaper components, such as rice hulls. The presence 

of the hydrogel also leads to higher costs even reducing the fertilization of 50%. The 

difference in the use of the hydrogel can be reduced costs with irrigation. The use of 3 g L
-1

 

hydrogel may well represent better growth of seedlings, to the decrease of the production 

costs. The decreased dosage of the hydrogel is also an option to reduce production costs, it 

being possible to obtain good results even at lower doses. 

 

Keywords: Nursery. Hidroretentores polymers. Economic viability. 

 

 

8.3 Introdução  

 

 

Segundo Gonçalves e Poggiani (1996), a produção de mudas florestais, em quantidade 

e qualidade, é uma das fases mais importantes para o estabelecimento de povoamentos 

florestais, com grande repercussão sobre a produtividade. Deste modo, muitos trabalhos têm 

sido desenvolvidos no sentido de melhorar a qualidade e reduzir os custos de produção de 

mudas. 

Uma das alternativas para diminuir os custos de produção das mudas, principalmente 

objetivando reduzir o uso de fertilizante e da água para a irrigação é a utilização dos 

polímeros retentores de água, também chamados de hidrogéis. Apesar disso, até o momento, 

não se conhece todas as consequências que esses produtos podem expressar na produção e 
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qualidade de mudas de Eucalyptus, e se o custo com a utilização do produto viabiliza a sua 

utilização.  

Um fator limitante ao uso dos polímeros é o seu custo, ainda considerado elevado. 

Porém, podem ser obtidos resultados positivos com doses baixas, as quais, mesmo assim 

podem trazer a melhoria das condições de retenção de água e nutrientes no substrato, 

propiciando mais uma alternativa na produção de mudas de Eucalyptus, com menores custos 

(HAFLE et al., 2008).  

Diante disso, os custos de produção de mudas florestais se tornaram imperativos no 

planejamento e execução de todas as etapas que compõem a operação. Portanto, a 

maximização operacional e a minimização dos custos de produção, incorporados aos custos 

de investimentos, são de suma importância nas tomadas de decisões, o que as tornam mais 

seguras economicamente. Um bom gerenciamento dos custos institui os processos 

indispensáveis para garantir que um projeto proporcione a possibilidade de melhorias e 

desenvolvimento dentro dos orçamentos pré-estabelecidos (SIMÕES; SILVA, 2010).  

Uma das finalidades gerenciais do custo é sua redução contínua. Para que isto se 

efetive, faz-se necessário entender o custo como um gasto relativo a bens ou serviços 

utilizados na produção de outros bens e serviços (MARTINS, 2001). Esse custo de produção 

pode ser entendido como o preço original de aquisição de qualquer bem ou serviço, e ainda, 

como a parcela do gasto aplicada na produção ou em qualquer outra função de custo, gasto 

esse desembolsado ou não. O que se deve entender por custo, porém, é que ele expressa um 

gasto feito para se obter um objeto de venda ou de uso (SÁ, 1967). 

O objetivo deste trabalho foi realizar a análise dos custos envolvidos com a utilização 

do hidrogel na produção de mudas de Eucalyptus dunnii, utilizando-se para isso diferentes 

cenários de avaliação conforme os experimentos realizados e  apresentados nos capítulos 

anteriores.  

 

 

8.4 Material e métodos 

 

 

Para a viabilidade econômica da utilização do hidrogel, foram observados cenários 

conforme o uso do polímero, considerando-se as diferentes dosagens que foram utilizadas.  
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Os preços dos produtos utilizados são baseados na média de três orçamentos 

realizados em empresas da região Sul do Brasil. Todos os valores dos produtos não incluem o 

frete, sendo este um fator determinado pela localização do viveiro.  

Somente foram considerados os materiais que variaram com a adição do hidrogel, sem 

considerar os materiais permanentes do viveiro e custos como mão de obra, encargos sociais, 

custos de administração, depreciação, energia elétrica, entre outros custos possíveis em um 

viveiro de produção de mudas florestais. Na Tabela 18, encontra-se a relação dos produtos 

considerados na avaliação, a unidade considerada e o custo correspondente. Todos os valores 

e resultados apresentados são expressos em reais (R$) para a produção de 1.000 mudas.  

 

 

Tabela 18 – Produtos e valores considerados na constituição dos cálculos da viabilidade do 

uso do hidrogel na produção de mudas de Eucalyptus dunnii. 

Produto Unidade Valor unitário médio (R$) 

Substrato   

    Comercial (Carolina Soil) embalagem 50 L 12,00 

    Casca de arroz 1 m³ 95,00 

    Vermiculita embalagem 100 L 35,00 

Fertilizante Osmocote
®
(18-5-9) 

Fertilizante NPK 

embalagem 22,68 kg 

embalagem 50 kg 

510,00 

70,00 

Polímero vegetal (Zeba
®

) embalagem 1 kg 36,70 

Polímero poliacrilamida embalagem 1 kg 30,83 

Água para irrigação
*
  m³ 2,81 

Energia elétrica
**

 kWh 0,3277 
*Tarifa empresarial, categoria industrial. Preço conforme tabela tarifária da Companhia Riograndense de 

Saneamento – CORSAN.  
**

 Tarifa Comercial, serviços e outras atividades conforme tabela tarifária da AES Sul. Já incluso ICMS (25%).  

 

 

Para apresentação dos resultados da viabilidade econômica do uso do hidrogel, foram 

propostos cenários conforme a realização dos experimentos, variando-se a dose do hidrogel, 

dose da adubação, composição do substrato e lâminas de irrigação. Os cenários propostos 

referem-se à produção de 1000 mudas, sendo:  

I – Custo de adubação (Osmocote
®

 - 6 g L
-1

) e irrigação (4 mm diários) constante, 

variando-se o substrato e o polímero vegetal (Zeba
®
).  
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II – Custo do substrato (Carolina Soil
®
), irrigação (4 mm diários) e adubação (NPK – 

0,6 N; 4,0 P e 0,4 K g L
-1

) constante, variando-se a dose do polímero a base de poliacrilamida. 

III - Custo do substrato (Carolina Soil
®
) e irrigação (4 mm diários) constante, 

variando-se a adubação de fertilização controlada e o polímero a base de poliacrilamida (6 g 

L
-1

).  

IV - Custo de adubação (Osmocote
®

 - 6 g L
-1

) e substrato (Carolina Soil
®

) constante, 

variando-se a irrigação (água e energia elétrica) e o polímero a base de poliacrilamida. 

V – Cenário comparativo entre o uso do hidrogel utilizando-se os melhores resultados 

para a produção de mudas. 

 

 

8.5 Resultados e discussão 

 

 

8.5.1 Cenário I – referente ao capítulo II 

 

 

Com o acréscimo das dosagens do hidrogel os custos de produção elevam-se de 

maneira progressiva (Tabela 19). Utilizando-se os dados da análise morfológica das mudas 

presente no capitulo II, e os custos da Tabela 18, pode-se inferir que com a utilização, por 

exemplo, do substrato comercial e 2 g L
-1

 de hidrogel, há a produção de mudas de boa 

qualidade e uma elevação dos custos não tão expressiva (de R$ 55,72 para R$ 63,79). Com o 

uso de substrato comercial e vermiculita também houve benefício na qualidade das mudas, 

entretanto o custo de produção eleva-se em função do maior custo da vermiculita. Outra 

possibilidade para obter mudas de boa qualidade e com menor custo é a utilização da casca de 

arroz carbonizada juntamente com o substrato comercial, e o uso do hidrogel. Com esta 

composição, o uso de 2 g L
-1

 do hidrogel equipara-se aos custos do uso do substrato comercial 

sem a adição do hidrogel, com redução de altura nas mudas, mas com acréscimo de diâmetro 

das mudas, melhorando assim a relação H/DC.  
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Tabela 19 – Custos (R$) de produção* de 1.000 mudas de Eucalyptus dunnii em função da 

variação do substrato e da dose do polímero vegetal, sendo considerados somente os itens da 

Tabela 18.  

Substrato Dose hidrogel 

0 g L
-1

 2 g L
-1

 4 g L
-1

 6 g L
-1

 

Comercial (Carolina Soil
®
) 55,72 63,79 71,86 79,94 

Comercial + casca de arroz carbonizada (CAC) 47,74 55,81 63,88 72,82 

Comercial + vermiculita 61,77 69,84 77,91 85,99 

Comercial + vermiculita+CAC 54,46 62,53 70,61 78,68 

* Custo de adubação (Osmocote
®
 - 6 g L

-1
) e irrigação (4 mm diários) constante. 

 

 

Entretanto, cabe destacar que no uso do substrato comercial (comercial + vermiculita e 

comercial + vermiculita + casca de arroz) o uso do hidrogel, principalmente na dose de 2 g L
-1

 

e substrato comercial+casca de arroz com 4 g L
-1

, há incremento na qualidade das mudas, 

principalmente em altura. Nestas condições, a expedição das mudas pode ocorrer em menor 

tempo, significando redução de gastos com energia e mão de obra, dependendo do regime de 

trabalho em cada viveiro.  

Conforme Simões e Silva (2010) os custos com materiais de consumo e fertilizante 

não representam 20% do custo total na produção de mudas. Desta forma, a redução de gastos 

com mão de obra, pela redução da permanência das mudas em viveiro, pode representar maior 

redução de custos quando comparado ao gasto com a introdução do hidrogel. Segundo os 

mesmos autores, os custos que advêm das despesas com pessoal representaram 64,92% do 

custo total de produção de mudas de Eucalyptus grandis por propagação vegetativa.  

 

 

8.5.2 Cenário II – referente ao capítulo III 

 

 

De forma semelhante ao cenário I, o custo de produção de mudas com a adição do 

hidrogel aumentou de forma proporcional a dose (Tabela 20). Desta maneira para se obter 

uma estimativa do benefício do polímero na produção de mudas, deve-se analisar também as 

características morfológicas e de qualidade das mudas. Conforme os resultados obtidos no 

capítulo III, a dose 4,5 g de hidrogel por litro de substrato ocasionou a melhor resposta quanto 
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as variáveis avaliadas, sendo que o uso de dosagens abaixo de 3 g L
-1

 ou acima de 4,5 g L
-1

 

pode influenciar negativamente a maioria das variáveis que avaliam a qualidade da muda.  

Utilizando-se como base na comparação dos gastos a ausência do hidrogel em 

comparação à dose 4,5 g L
-1

, que apresentou melhor resultado, obteve-se uma diferença de R$ 

15,25. Esta diferença nos custos pode ser coberta pela diminuição no tempo de produção das 

mudas. Com 90 dias de avaliação as mudas produzidas com 4,5 g L
-1

 de hidrogel 

apresentaram praticamente 25 cm de altura e 2,2 mm de diâmetro de coleto, enquanto as 

mudas produzidas sem hidrogel apresentaram altura média inferior a 15 cm e diâmetro de 

coleto 1,6 mm. Para que as mudas produzidas sem o hidrogel atingissem estes níveis de altura 

e diâmetro de coleto seriam necessários mais dias de cultivo, ocasionando aumento dos gastos 

com mão de obra, irrigação (energia elétrica, água) e outros custos que representam a maioria 

dos gastos em um viveiro de produção de mudas de Eucalyptus, conforme discutido 

anteriormente.  

 

 

Tabela 20 – Custos de produção de 1.000 mudas de Eucalyptus dunnii em função da variação 

da dose do polímero hidroretentor a base de poliacrilamida, sendo considerado somente os 

itens da Tabela 18.  

Dose hidrogel (g L
-1

) Custo (R$) 

0 41,89 

1,5 46,97 

3,0 52,06 

4,5 57,15 

6,0 62,24 

* Custo do substrato (Carolina Soil
®
), da irrigação (4 mm diários) e da adubação 

(NPK) são constantes. 

 

 

8.5.3 Cenário III – referente ao capítulo IV 

 

 

Na avaliação da viabilidade do uso do hidrogel conforme a dose do fertilizante de 

liberação controlada (FLC), constituindo o cenário III, a presença do hidrogel apresenta 

maiores gastos (Tabela 21), mesmo diminuindo-se a adubação para 3 g L
-1

 (50% da dose 

convencional, conforme recomendada por Bernardi et al. (2012).  
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Na avaliação da qualidade das mudas, há a possibilidade de diminuição em 50% da 

adubação sem apresentar desempenho inferior quanto à altura, diâmetro de coleto entre outras 

variáveis. Comparando-se os custos de produção das mudas na ausência do hidrogel e 

adubação convencional de 6 g L
-1

 em relação à presença do hidrogel e redução da adubação 

para 3 g L
-1

 obtém-se ainda um custo de R$ 12,93 superior com o uso do hidrogel. A 

diminuição dos custos de produção seria possível com a diminuição da dose do hidrogel, sem 

diminuição da qualidade das mudas, conforme os resultados presentes no capítulo III. Dessa 

forma, somando-se os efeitos econômicos e de crescimento das mudas, uma redução da dose é 

possível e até recomendada. Vale salientar que os dados apresentados na Tabela 21 são 

referentes ao uso de 6 g L
-1

 de hidrogel, buscando-se saber a inferência do hidrogel na 

possibilidade da redução da adubação.  

 

 

Tabela 21 – Custos de produção de 1.000 mudas de Eucalyptus dunnii em função da variação 

da dose do FLC na ausência ou presença do hidrogel, sendo considerado para os cálculos 

somente os itens da Tabela 18.  

Dose FLC (g L
-1

) 
Custo (R$) 

Ausência de hidrogel Presença de hidrogel (6 g L
-1

) 

0 40,89 61,24 

1,5 44,59 64,94 

3,0 48,3 68,65 

4,5 52,01 72,36 

6,0 55,72 76,07 

7,5 59,43 79,78 

* Custo do substrato (Carolina Soil
®
) e da irrigação (4 mm diários) são constantes. 

 

 

O fertilizante de liberação controlada possui características de diminuir a lixiviação 

dos nutrientes, liberando-os de maneira gradativa para a planta. O uso do hidrogel em 

dosagens adequadas pode colaborar ainda mais na diminuição da lixiviação. Entretanto o alto 

custo do hidrogel somado ao do fertilizante de liberação controlado pode fazer com que haja 

uma escolha entre o uso do FLC ou da adubação convencional mais o hidrogel. Outra 

alternativa seria a diminuição da dose do hidrogel e diminuição da adubação, visto que pode 

apresentar bons resultados na qualidade da muda mesmo em menores doses.  
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A diminuição do uso de fertilizante também pode diminuir os efeitos ambientais 

ocasionados pela incorporação de elementos a água. Segundo Favaretto (2002), o potencial de 

contaminação da água não está restrito somente ao período posterior a adição do nutriente ou 

em momentos de alta precipitação pluviométrica, já que o solo atua como agente tamponante, 

e é capaz de reter nutrientes e liberá-los gradativamente à solução do solo. Se estes nutrientes 

chegarem ao lençol freático, estes passarão a fazer parte da água subterrânea, a qual poderá 

apresentar valores elevados chegando a causar problemas, não só a saúde humana, mas 

também ao meio ambiente. A contaminação da água subterrânea torna-se também um 

problema de contaminação de água superficial, pois a água do subsolo em algum momento 

aflora à superfície formando nascentes e, consequentemente, constituindo os cursos de água 

de superfície. 

 

 

8.5.4 Cenário IV – referente ao capítulo V 

 

 

Na avaliação da viabilidade do uso do hidrogel em função das lâminas de irrigação e 

das dosagens do polímero hidroretentor, constituindo o cenário IV, a presença do hidrogel na 

dose 3 g L
-1

 e uso de lâminas intermediárias (até 12 mm) representam um pequeno acréscimo 

do custo de produção (Tabela 22), quando compara, por exemplo, à ausência de hidrogel e 

lâmina de 16 mm diários.  

Na ausência do hidrogel, a melhor resposta morfológica das mudas foi obtida com o 

uso de 16 e 20 mm diários de irrigação. O custo com a água para a irrigação representa um 

representativo percentual dos gastos totais. À medida que se eleva a lâmina de irrigação, 

aumenta-se os custos de produção de mudas.  

Na presença de 3 g L
-1

 de hidrogel a melhor resposta morfológica foi obtida com o uso 

de 12 mm diários. O acréscimo do custo da adição do hidrogel é compensado pela diminuição 

do uso da água para irrigação, equivalendo-se praticamente a utilização de 16 mm de irrigação 

na ausência do hidrogel. Entretanto a resposta morfológica obtida com o uso do hidrogel e 12 

mm de irrigação é superior ao obtido na ausência de hidrogel e lâmina de irrigação de 16 ou 

20 mm. Isto pode representar além de economia de água, melhor qualidade das mudas, 

podendo-se reduzir ainda mais o custo de produção pela diminuição do período de 

permanência das mudas em viveiro, devido ao maior desenvolvimento com o uso do hidrogel 

e lâminas adequadas de irrigação. 
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Tabela 22 – Custos de produção (R$) de 1.000 mudas de Eucalyptus dunnii em função da 

variação da irrigação e da dose do polímero a base de poliacrilamida, sendo considerados 

somente os itens da Tabela 18.  

* Custo de adubação (Osmocote
®
 - 6 g L

-1
) e do substrato comercial (Carolina Soil®) são constantes.  

 

 

O uso de 6 g L
-1

 de hidrogel além de não representar ganho na qualidade das mudas, 

também apresenta elevação no custo de produção quando comparado ao uso de 3 g L
-1

 de 

hidrogel e lâminas de irrigação maiores, como por exemplo, 12 mm dia
-1

.  

O hidrogel misturado ao substrato, utilizando principalmente a dose 3 g L
-1

 pode 

representar uma economia superior a 30% da água consumida para a irrigação das mudas de 

Eucalyptus dunnii, apresentando também desenvolvimento morfológico superior, ou seja, 

melhor qualidade das mudas e com possibilidade de redução de tempo de cultivo em viveiro. 

Para locais com baixa disponibilidade de água, o uso do hidrogel pode representar um grande 

avanço na produção de mudas, com redução do consumo de água. Para locais com 

disponibilidade de água o uso também pode ser economicamente e ambientalmente viável, 

devido à redução do uso deste recurso natural, além da redução do uso de adubação e da 

lixiviação de nutrientes, diminuindo o impacto ambiental.  

 

 

8.5.5 Cenário V – referente ao melhor desempenho das mudas 

 

 

Este cenário proposto utiliza os melhores resultados obtidos para a produção das 

mudas de Eucalyptus dunnii em todos os experimentos. Sem a utilização do hidrogel, o 

melhor desempenho das mudas foi obtido utilizando-se o substrato comercial, 6 g L
-1

 de 

fertilizante de liberação controlada e irrigação de 20 mm diários, resultando em um custo de 

R$ 95,51. Com o uso do hidrogel, considerando-se a melhor dose (4,5 g L
-1

), uso de substrato 

Irrigação (mm dia
-1

) 
Dose Hidrogel 

0 g L
-1

  3 g L
-1

 6 g L
-1

 

4 55,72  65,90 76,07 

8 67,18  77,35 87,52 

12 75,61  85,78 95,95 

16 87,14  97,31 107,48 

20 95,57  106,74 115,99 
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comercial, redução de fertilização controlada para 3 g L
-1

 e irrigação diária de 12 mm diários, 

resultou em um custo de R$ 81,61. O uso do hidrogel é pôde representar uma economia de R$ 

13,90 a cada 1.000 mudas de Eucalyptus dunnii produzidas, mostrando que além de melhorar 

as características do substrato, esse beneficio é refletido nas mudas e principalmente na 

redução dos custos de produção mantendo-se ou até melhorando a qualidade das mudas.  

 

 

8.6 Conclusões 

 

 

O uso do polímero é economicamente viável quando se faz o uso de substratos mais 

porosos e de menor custo como aqueles contendo a casca de arroz carbonizada. A adição do 

hidrogel possibilita a redução da adubação, e principalmente pode reduzir o consumo de água 

para irrigação. 

Utilizando-se os melhores parâmetros para a produção de mudas, o hidrogel possibilita 

redução dos gastos de produção.  

 

 

 

 





 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O polímero vegetal apresentou comportamento diferenciado em relação ao uso de 

diferentes substratos. Em substratos que possuem maior capacidade de retenção de água, 

como o comercial e a mistura com vermiculita, o uso do hidrogel não representou potencial 

mudança nas propriedades físicas do substrato. Já a adição do hidrogel em substrato com 

casca de arroz carbonizada, há um ganho principalmente de características relacionadas à 

retenção de água. A melhoria das características químicas e físicas dos substratos reflete na 

qualidade de parâmetros morfológicos das mudas de Eucalyptus dunnii. Com a adição do 

polímero vegetal, principalmente na dose 4 g L
-1

, há incremento de características 

morfológicas das mudas, principalmente altura, massa seca e índice de qualidade de Dickson. 

A exemplo das características físicas do substrato, subtratos com menor capacidade de 

retenção de água apresentaram melhor resposta morfológica das mudas com maiores dosagens 

do polímero, e substratos com maior retenção de água, a melhor resposta é obtida com as 

menores dosagens (2 g L
-1

). 

Em relação ao polímero de poliacrilamida, embora não comparado em um mesmo 

experimento, a resposta obtida para as características físicas e químicas do substrato é similar 

às obtidas pelo polímero vegetal. O aumento da dose do hidrogel possibilita o aumento da 

retenção de água e características importantes para o substrato como água disponível, água 

tamponante, água remanescente e porosidade total. Em relação ao desenvolvimento das 

mudas, doses intermediarias (3 e 4,5 g L
-1

) apresentaram a melhor reposta, refletindo no 

aumento da altura, diâmetro de coleto e demais variáveis. O uso de dosagens muito altas do 

hidrogel provocou redução nos valores dessas variáveis, possivelmente por excesso de água 

no substrato.  

Um dos objetivos do uso do hidrogel, que é a redução da quantidade de adubação sem 

prejudicar o crescimento das mudas, mostrou que o hidrogel apresenta potencial para esse 

fim. Com a adição do hidrogel, é possível uma redução de 25 a 50% da adubação 

convencional, sem haver prejuízo ao desenvolvimento das plantas. Esse resultado é possível 

devido ao aumento da retenção de água no substrato, refletindo em uma menor lixiviação, e 

consequentemente menor quantidade de adubo utilizada.  

O efeito benéfico do hidrogel também foi possível verificar no experimento com 

lâminas de irrigação e doses de hidrogel. Com o uso do hidrogel, mesmo com a metade da 
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dose usual (3,0 g L
-1

) houve ganho em altura e diâmetro de coleto, além das demais variáveis 

morfológicas, com grande redução da lâmina de irrigação. Em geral, o melhor 

desenvolvimento das mudas de eucaliptos foi obtido com 12 mm dia
-1

 com o uso de hidrogel 

enquanto que na não utilização do hidrogel, o melhor crescimento das mudas foi observado 

com 20 mm dia
-1

.  

No experimento em vasos foi verificado que o hidrogel apresenta grande 

potencialidade para o uso no transplante a campo das mudas e com capacidade para redução 

da frequência da irrigação. O uso do hidrogel proporcionou um retardamento do estresse 

hídrico nas plantas. Irrigações mais frequentes contribuíram largamente para um menor 

estresse das mudas, possibilitando maior chance de sobrevivência das mesmas. Entretanto o 

uso de muitas irrigações ocasiona um alto custo e necessidade de água próximo ao local do 

plantio, justificando-se o uso do hidrogel, pela redução de alguns dias entre irrigações ou até a 

ocorrência de precipitações.  

Em relação ao aspecto econômico, que pode ser um fator que restringe o uso 

comercial dos polímeros misturados ao substrato para produção das mudas, o hidrogel ainda 

possui um custo elevado. Entretanto, o uso de doses menores, aliado a economia obtida com a 

redução da adubação e principalmente com o consumo de água e energia elétrica, o uso do 

hidrogel apresenta redução dos custos de produção. Ainda, pode representar uma redução dos 

problemas ambientais pela redução do consumo de água e adubos químicos utilizados em 

grande escala nos viveiros de produção de mudas de Eucalyptus.  

Em geral, os resultados obtidos com relação ao uso de polímeros hidrorretentores 

ratificam a informação que a adição de hidrogéis no substrato otimiza a disponibilidade de 

água, acelerando o desenvolvimento das plantas, em consequência de uma melhor 

performance na absorção de água e nutrientes. 
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Apêndice 1 – Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para a interação 

entre os fatores substrato*hidrogel; CV(%) e média geral para os parâmetros avaliados 

na análise de diferentes substratos e dosagens do polímero hidroretentor.  

Variável QM (interação) CV(%) Média geral 

pH 0,0019* 4,84 0,2860 

CE 0,3736* 1,68 5,90 (mS cm
-1

) 

DU 207,7664* 2,02 217,51 (kg m
-3

) 

DS 76,3247* 2,05 132,13(kg m
-3

) 

UA 15,5363* 3,75 39,03(%) 

PT 26,4534* 3,60 85,51(%) 

EA 27,6847* 7,08 29,42 (%) 

AD 18,7261* 5,93 17,80 (%) 

AFD 9,5338* 7,26 15,47 (%) 

AT 2,5063* 7,54 2,34 (%) 

AR 75,91
 ns

¹ 12,89 39,30 (%) 

CRA 10 16,6776
ns

² 5,45 55,87 (%) 

CRA 50 5,4325
 ns

³ 5,50 40,39 (%) 

CRA 100 8,2652
 ns4

 6,98 38,05 (%) 

CE = condutividade elétrica; DU = densidade úmida; DS = densidade seca; UA = Umidade Atual; PT = 

porosidade total; EA = espaço de aeração; AFD = água facilmente disponível; AT = água tamponante; AR = 

água remanescente; CRA10, 50 e 100 = capacidade de retenção de água sob sucção de 10, 50 e 100 cm de coluna 

de água.  

* F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = Coeficiente de variação.  
ns

¹ interação não significativa. Significativo para fatores principais (QMsubstrato= 1072,91* e QMhidrogel=271,44*) 
ns²

 interação não significativa. Significativo para fatores principais (QMsubstrato= 1071,87* e QMhidrogel=751,68*) 
ns³

 interação não significativa. Significativo para fatores principais (QMsubstrato= 675,4649* e QMhidrogel=455,46*) 
ns4

 interação não significativa. Significativo para fatores principais (QMsubstrato= 629,83* e QMhidrogel=506,65*) 
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Apêndice 2 – Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para Altura (H), 

diâmetro de coleto (DC) e relação altura/diâmetro do coleto (H/DC) das mudas de 

Eucalyptus dunnii semeadas em diferentes substratos e quatro doses do polímero vegetal, 

aos 90 dias após semeadura. 

Fonte de 

Variação 
GL 

Quadrados médios (significância) 

H DC  H/DC  

Substrato(S) 3 116,31* 0,5579*  29,058*  

Dose hidroretentor (DH) 3 89,87* 0,6620*  1,810
ns

  

S * DH 9 79,16* 0,4579*  7,489
 ns

  

Resíduo - 2317,20 0,1137  4,040  

CV (%) - 19,15 18,07  19,53  

Média geral  18,95 1,86  10,29  

ns
 F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = Coeficiente de 

variação.  

 

 

 

Apêndice 3 – Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para massa seca da 

parte aérea (MSPA), massa seca radicular (MSR) e massa seca total (MST) e Índice de 

qualidade de Dickson (IQD) das mudas de Eucalyptus dunnii semeadas em diferentes 

substratos e quatro doses do polímero vegetal, aos 90 dias após semeadura. 

Fonte de 

Variação 
GL 

 Quadrados médios (significância) 

MSPA MSR  MST IQD  

Substrato(S) 3 0,7825* 0,1932*  1,4966* 0,044
 ns

  

Dose hidroretentor (DH) 3 0,7113* 0,0171
 ns

  0,8890
 ns

 0,0106*  

S * DH 9 0,4074
ns

 0,1519
 ns

  0,9841
 ns

 0,0072
 ns

  

Resíduo - 0,2249 0,0760  0,5164 0,0043  

CV (%) - 22,28 33,27  24,30 28,04  

Média geral  2,12 0,828  2,95 0,229  

ns
 F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = Coeficiente de 

variação.  
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Apêndice 4 – Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para Altura (H), 

diâmetro de coleto (DC) e relação altura/diâmetro do coleto (H/DC) das mudas de 

Eucalyptus dunnii semeadas em diferentes doses do fertilizante de liberação controlada 

(FLC) na ausência ou presença (6 g L-1) do polímero hidroretentor, aos 90 dias após 

semeadura. 

Fonte de 

Variação 
GL 

Quadrados médios (significância) 

H DC  H/DC  

Hidrogel (H) 1 168,2389* 1,3095*  0,9022
ns

  

Dose FLC 5 74,0108* 0,2918
ns

  8,1823
ns

  

H * FLC 5 65,1976* 5,4223
ns

  5,4223
ns

  

Resíduo  9,2250 6,3685  6,3685  

CV (%)  14,95 18,62  18,58  

Média geral  20,81 1,53  12,58  

ns
 F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = Coeficiente de 

variação.  

 

 

Apêndice 5 – Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para massa seca da 

parte aérea (MSPA), massa seca radicular (MSR) e massa seca total (MST) e Índice de 

qualidade de Dickson (IQD) das mudas de Eucalyptus dunnii semeadas em diferentes 

doses do fertilizante de liberação controlada (FLC) na ausência ou presença (6 g L
-1

) do 

polímero hidroretentor, aos 90 dias após semeadura. 

Fonte de 

Variação 
GL 

 Quadrados médios (significância) 

MSPA MSR  MST IQD  

Hidrogel (H) 1 37,7461* 0,0498*  40,5390* 0,02108*  

Dose FLC 5 6,4425* 0,0140*  6,7178* 0,00362*  

H * FLC 5 2,8105* 0,0760*  2,9193* 0,0017
 ns

  

Resíduo  0,2918 0,0047  0,2972 0,0009  

CV (%)  14,84 31,42  14,44 33,41  

Média geral  3,6414 0,1344  3,7759 0,0906  

ns
 F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = Coeficiente de 

variação.  
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Apêndice 6 – Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio), CV(%) e média 

geral para os parâmetros avaliados na análise de substrato Carolina Soil® e diferentes 

dosagens de hidrogel.  

Variável QM (fator hidrogel) CV(%) Média geral 

pH 0,8676* 2,09 5,69 

CE 0,0080* 5,60 0,4986 (mS cm
-1

) 

DU 332,9701* 1,21 230,57 (kg m
-3

) 

DS 10,1020
ns

 1,87 111,68 (kg m
-3

) 

UA 25,9542* 1,97 51,45 (%) 

PT 159,5740* 1,36 89,79 (%) 

EA 20,6825* 8,22 22,35 (%) 

AD 58,2047* 3,82 27,49 (%) 

AFD 36,5051* 4,63 23,68 (%) 

AT 4,0700* 5,11 3,81 (%) 

AR 77,1685* 3,51 39,94 (%) 

CRA 10 264,0324* 2,45 67,44 (%) 

CRA 50 106,1293* 3,32 43,76 (%) 

CRA 100 77,1685* 3,51 39,94 (%) 

CE = condutividade elétrica; DU = densidade úmida; DS = densidade seca; UA = Umidade Atual; PT = 

porosidade total; EA = espaço de aeração; AFD = água facilmente disponível; AT = água tamponante; AR = 

água remanescente; CRA10, 50 e 100 = capacidade de retenção de água sob sucção de 10, 50 e 100 cm de coluna 

de água. 
ns

 F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = 

Coeficiente de variação.  

 

 

Apêndice 7 – Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para Altura (H), 

diâmetro do coleto (DC) e relação altura/diâmetro do coleto (H/DC) das mudas de 

Eucalyptus dunnii semeadas em cinco diferentes doses do polímero vegetal, aos 90 dias 

após semeadura. 

Fonte de 

variação 
GL 

Quadrados médios (significância) 

H DC  H/DC  

Doses Hidrogel 4 104,7439* 0,2305*  18,4243
ns

  

Resíduo 20 15,8743 0,1907  6,9596  

CV (%) - 22,32 23,14  26,12  

Média geral  17,85 1,88  10,09  

ns
 F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = Coeficiente de 

variação.  
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Apêndice 8 – Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para massa seca da 

parte aérea (MSPA), massa seca radicular (MSR) e massa seca total (MST) e Índice de 

qualidade de Dickson (IQD) das mudas de Eucalyptus dunnii semeadas em cinco 

diferentes doses do polímero vegetal, aos 90 dias após semeadura. 

Fonte de 

variação 
GL 

 Quadrados médios (significância) 

MSPA MSR  MST IQD  

Doses Hidrogel 4 0,2137* 0,0315*  0,3739* 0,0011*  

Resíduo 20 0,0345 0,0002  0,0337 0,0002  

CV (%)  32,83 17,34  23,47 21,27  

Média geral  0,5661 0,2168  0,7828 0,0620  

ns
 F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = Coeficiente de 

variação.  

 

 

 

 

Apêndice 9 – Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para duração dos 

sintomas de estresse hídrico nas plantas em vasos de Eucalyptus dunnii, em função da 

presença ou ausência de hidrogel e diferentes frequências de irrigação. 

Fonte de 

Variação 
GL 

 Quadrados médios (significância) 

SEM LDH MDH SDH SBV  

Hidrogel (H) 1 51,041* 48,166* 28,246* 80,667* 48,353*  

Freq. Irrigação (FI) 2 690,875* 876,166* 795,133* 763,142* 505,623*  

H * FI 2 24,541
ns

 25,166* 23,166* 8,252* 8,166*  

Resíduo  7,3750 2,277 2,127 1,222 2,278  

CV (%)  16,09 6,89 5,57 3,42 4,03  

Média geral  16,87 21,92 26,41 32,33 37,42  

ns
 F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = Coeficiente de 

variação. SEM - Sem sintomas; LDH - Sintoma leve; MDH- Sintoma moderado; SDH - Sintoma severo e SBV - 

dias em que as plantas permaneceram vivas.  
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Apêndice 10 – Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio), CV(%) e média 

geral para os parâmetros avaliados na análise de substrato Carolina Soil
®
 e três 

diferentes dosagens de hidrogel (0; 3,00 e 6,00 g L
-1

).  

Variável QM (fator hidrogel) CV(%) Média geral 

pH 1,5393* 2,15 5,61 

CE 0,0141* 4,70 0,5111 (mS cm
-1

) 

DU 575,72* 1,07 227,78 (kg m
-3

) 

DS 10,66
ns

 1,74 112,47 (kg m
-3

) 

UA 40,94* 1,24 50,47 (%) 

PT 222,80* 0,86 89,77 (%) 

EA 32,95* 9,04 23,17 (%) 

AD 90,69* 2,76 27,22 (%) 

AFD 63,52* 2,97 23,40 (%) 

AT 3,92
*
 5,99 3,82 (%) 

AR 117,42* 4,29 39,37 (%) 

CRA 10 404,44* 2,80 66,60 (%) 

CRA 50 147,56* 3,50 43,19 (%) 

CRA 100 117,42* 4,29 39,37 (%) 

CE = condutividade elétrica; DU = densidade úmida; DS = densidade seca; UA = Umidade Atual; PT = 

porosidade total; EA = espaço de aeração; AFD = água facilmente disponível; AT = água tamponante; AR = 

água remanescente; CRA10, 50 e 100 = capacidade de retenção de água sob sucção de 10, 50 e 100 cm de coluna 

de água.  
ns

 F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = Coeficiente de 

variação.  
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Apêndice 11 – Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para Altura (H), 

diâmetro de coleto (DC) e relação altura/diâmetro do coleto (H/DC) das mudas de 

Eucalyptus dunnii sob diferentes doses do polímero hidroretentor e lâminas de irrigação, 

aos 90 dias após semeadura. 

ns
 F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = Coeficiente de 

variação.  

 

 

Apêndice 12 – Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para Altura (H), 

diâmetro de coleto (DC) e relação altura/diâmetro do coleto (H/DC) das mudas de 

Eucalyptus dunnii sob diferentes doses do polímero hidroretentor e lâminas de irrigação, 

aos 90 dias após semeadura. 

ns
 F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = Coeficiente de 

variação.  

 

 

 

 

 

 

Fonte de 

Variação 
GL 

Quadrados médios (significância) 

H DC  H/DC  

Blocos 3 896,21* 4,06*  20,00*  

Irrigação (I) 4 1038,29* 12,31*  76,54*  

Hidrogel (H) 2 2546,70* 22,52*  3,74
ns

  

I * H 8 514,31* 4,79*  6,02
ns

  

Resíduo  51,12 0,57  4,55  

CV (%)  18,88 19,66  20,03  

Média geral  30,79 2,95  10,65  

Fonte de 

Variação 
GL 

Quadrados médios (significância) 

MSPA MSR MST IQD  

Blocos 3 0,6182* 0,0248* 0,8672* 0,0042*  

Irrigação (I) 4 0,2055
ns

 0,0220* 0,3060
 ns

 0,0021
 ns

  

Hidrogel (H) 2 0,8200* 0,0896* 1,4480* 0,0094*  

I * H 8 0,4502* 0,0452* 0,4813* 0,0031*  

Resíduo  0,0920 0,0217 0,1021 0,0014  

CV (%)  22,81 18,91 20,74 21,79  

Média geral  1,82 0,4612 2,28 0,1563  
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Apêndice 13 – A - Preparo do substrato com mistura do polímero; B - polímero 

misturado ao substrato (inicio da hidratação); C - preenchimento em aproximadamente 

80% da capacidade dos tubetes; D - mudas de Eucalyptus dunnii com transbordamento 

de substrato hidratado (tratamento com 6 g L
-1

); E – área de instalação do experimento 

do cap. IV – diferentes lâminas de irrigação.  

  

  

 

A 

E 

D C 

B 


