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MIRANDA, CARLOS EDUARDO ARAÚJO; MOREIRA, TÚLIO CÉSAR ARAÚJO. 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São 
João Evangelista, novembro de 2012. Utilização do polímero hidroretentor no 
estabelecimento de mudas de Tibouchina granulosa (quaresmeira) na 
recuperação de áreas degradadas. 38p. Orientador: Prof.  MSc. Carlos Henrique 
Rodrigues de Oliveira  

RESUMO 

Devido ao alto custo para se realizar irrigação em reflorestamentos de nativas na 
recuperação de áreas degradadas e poucos estudos científicos destinados a 
solucionar este problema, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso do 
polímero hidroretentor, assim como seu modo de aplicação, utilizando a espécie 
nativa de uso na recuperação de áreas degradadas Tibouchina granulosa. O 
experimento foi instalado em delineamento em blocos casualizado (DBC), com 4 
tratamentos e quatro repetições para cada tratamento, no espaçamento 3x2 m. 
Obtiveram-se duas avaliações aos 45 e aos 90 dias. As características avaliados 
durante o experimento foram sobrevivência; diâmetro do coleto; altura e biomassa 
de raiz, caule e folhas. Os dados foram submetidos a análise de variância. Quando 
ocorreram diferenças significativas entre os tratamentos, pelo teste F, foram 
realizadas comparações de médias através do teste de Tukey, obtendo os seguintes 
resultados, somente a altura avaliada aos 45 dias apresentou diferença significativa 
sendo o T3 (600ml de hidrogel junto a muda na plantadeira) inferior ao T1 (600ml de 
hidrogel sobre a cova) e T2 (sem hidrogel)e não diferenciando do T4 (600ml de 
hidrogel misturado na cova) ao nível de probabilidade de 95% pelo teste de Tukey. 
As demais características não apresentaram resultados estatisticamente 
significativos em ambas as avaliações. O estudo demonstra a ineficiência do 
polímero hidroretentor no estabelecimento e crescimento de mudas de Tibouchina 
granulosa em condições de campo. 
 
Palavras Chave: hidrogel, Tibouchina granulosa, recuperação de área degradada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIRANDA, CARLOS EDUARDO ARAÚJO; MOREIRA, TÚLIO CÉSAR ARAÚJO. 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus São 
João Evangelista, November 2012. Use of polymer hydrogel in the establishment 
seedlings of Tibouchina granulosa (quaresmeira) the recovery of degraded 
soil. 38p. Advisor: Prof. MSc. Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira 

ABSTRACT 

Due to the high cost to perform irrigation in the reforestation of native reclamation 
and few scientific studies designed to solve this problem, the present study aimed to 
evaluate the use of polymer hydrogel, as well as how to apply, using the nature 
species use in reclamation Tibouchina granulosa. The experiment was conducted in 
randomized block design (RBD) with four treatments and four replications for each 
treatment, spaced 3x2 m. Two assessments were obtained at 45 and 90 days. The 
characteristics were evaluated during the experiment survival, stem diameter, height 
and biomass of root, stem and leaves. Data were subjected to analysis of variance. 
When significant differences between treatments, the F test, we compared the 
means by Tukey test, obtaining the following results, only the height evaluated at 45 
days showed a significant difference being the T3 (600ml hydrogel along with 
changes in planter) lower than T1 (600ml hydrogel on the pit) and T2 (without 
hydrogel) and not differentiating the T4 (600ml hydrogel mixed in the pit) to the level 
of 95% probability by Tukey test. The other characteristics did not show statistically 
significant results in both assessments. The study demonstrates the inefficiency of 
the polymer hydrogel the establishment and growth of seedlings of Tibouchina 
granulosa in field conditions. 
 
 
Key Words: hydrogel, Tibouchina granulosa, recovery of degraded area 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a crescente evolução das leis ambientais a demanda por plantios 

regenerativos e de recuperação de área degradada vem crescendo muito nos 

últimos anos no Brasil. Esta crescente demanda indica a necessidade de se 

estabelecer técnicas silviculturais especificas para o cultivo de espécies nativas e 

assim diminuir gastos, aumentando a sobrevivência das mudas em campo. 

Diante da deficiência de água existente em várias regiões do país é 

importante que se leve em consideração a eficiência com a qual as plantas utilizarão 

este recurso, quando na escolha da quantidade de água aplicada ou na forma de 

manejo adotada (CARVALHO; PAIVA, 2006). 

O plantio de mudas visando à restauração florestal tem sido bastante usado 

nos últimos anos, sobretudo em áreas isoladas na paisagem, o que exige, entre 

outros aspectos, a necessidade de se conhecer os processos determinantes da 

dinâmica e da manutenção das florestas (NAVE; RODRIGUES, 2007), objetivando a 

facilitação do seu plantio e envolvendo redução de custos e melhor estabelecimento 

das mudas nas áreas de restauração. 

Dentre os fatores ambientais que limitam o crescimento e desenvolvimento da 

planta, a disponibilidade de água é um dos mais importantes, principalmente no 

período inicial da muda no campo podendo levar a morte da planta. Assim, a grande 

maioria dos plantios são realizados durante o período chuvoso. 

Para garantir o sucesso de plantios realizados em épocas fora do período 

chuvoso, é importante e muitas vezes fundamental que se façam irrigações para 

suprir a necessidade das mudas por água e evite mortalidade por déficit hídrico. 

Esse processo de irrigação faz com que o custo de implantação se eleve e os 

plantios de regeneração e recuperação de áreas fora do período chuvoso tornem 

muitas vezes inviáveis, ou cubram áreas menores devido à limitação de recursos 

econômicos. Uma possível alternativa para a irrigação é o uso de polímeros 

hidroretentores durante o plantio (PIMENTEL, 2008). 

Informações científicas sobre o uso de hidrogel como condicionador de solo 

em condições de campo são pouco expostas, necessitando que mais estudos sejam 

realizados para que se possam conhecer melhor as propriedades destes polímeros 

(OLIVEIRA et al. 2004). 
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1.1 PROBLEMA 

Devido a mortalidade de mudas em seu estabelecimento no campo em 

consequência ao déficit hídrico, a dificuldade em se realizar plantios em épocas fora 

do período chuvoso e o alto custo para realizar irrigação em reflorestamentos de 

nativas, torna-se necessário o estudo a respeito. 

1.2 HIPÓTESE 

Pressupõe-se que o uso do polímero hidroretentor (hidrogel) influenciará 

positivamente na taxa de sobrevivência e no desenvolvimento do sistema radicular e 

parte aérea de mudas da espécie Tibouchina granulosa em seu período de 

estabelecimento no campo. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A utilização do polímero hidroretentor (hidrogel) em reflorestamentos 

heterogêneos com espécies nativas pode possibilitar a execução de plantios nas 

diversas épocas do ano, conferindo à muda menos estresse por deficiência hídrica. 

No entanto, são poucos os estudos que verificam a viabilidade e eficácia destes, na 

implantação de reflorestamentos com espécies nativas. 

1.4 OBJETIVOS 

Verificar a viabilidade técnica do uso do polímero hidroretentor (hidrogel) e 

qual a maneira mais eficiente de aplicação no plantio de mudas da espécie 

Tibouchina granulosa. 

Analisar o índice de sobrevivência das mudas de Tibouchina granulosa nos 

seus respectivos tratamentos no campo. 

Analisar o desenvolvimento aéreo e radicular das mudas após o período de 

avaliação no campo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA  

 
2.1 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

Analisando a história, verifica-se que o desmatamento e a degradação 

florestal iniciaram há 20.000 anos (FAO, 2007). No Brasil, a degradação teve inicio 

há mais de 500 anos, principalmente na floresta Atlântica (BARBOSA & 

MANTOVANI, 2000), primeiro bioma afetado que, ao final do século passado, 

praticamente desapareceu, restando cerca de 12% da sua extensão original 

(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2008), fragmentos em pequena áreas 

isoladas e ou muito alteradas (SILVA; TABARELLI, 2000), sendo considerado um 

dos biomas que mais demandam ações de restauração (MYERS et al.,2000). 

As áreas degradadas em regiões tropicais têm se ampliado devido ao 

aumento na demanda por terras agricultáveis e por produtos extraídos das florestas 

(LUGO, 1997). Na grande maioria das vezes, as terras utilizadas para cultivo 

agrícola e pecuário entram rapidamente em degradação, o que leva ao seu posterior 

abandono. Atualmente, existem grandes extensões de terras exauridas e sem 

utilização econômica, em consequência do superpastoreio e do cultivo agrícola com 

manejo inadequado. Essas áreas, geralmente, apresentam baixa capacidade de 

auto-renovação, principalmente, aquelas que sofreram intensa perturbação (UHL et 

al., 1991). 

A ocupação do território brasileiro tem como característica o aumento 

consecutivo de áreas degradadas. A degradação do solo está normalmente 

integrada ao dano da matéria orgânica, o que diminui a disponibilidade de nutrientes, 

principalmente nitrogênio, fósforo e enxofre, como também a capacidade de 

retenção da água (OLIVEIRA; SANTOS, 2004). 

Considera-se que mais de 100 milhões de hectares de solo no Brasil se 

encontram em estado de degradação, em conseqüência de mecanismos erosivos 

originários de empreendimentos transformadores do meio físico, como: 

desmatamento, exploração agrícola, grandes obras civis, expansão de áreas 

urbanas e exploração mineral (VALE, 2004). 

Segundo Parrota (1992), uma área degradada pode ser caracterizada como 

áreas onde se encontram solos com baixa fertilidade, com presença de erosões ao 



 
15 

 

longo de sua extensão, devem apresentar-se instáveis quanto aos efeitos 

hidrológicos, além de apresentarem baixa produtividade, do mesmo modo que sua 

diversidade biológica. 

De acordo com Arato; Martins; Ferrari (2003) na finalidade ecológica da 

restauração, busca-se reproduzir naturalmente um ecossistema que originalmente 

ocupava um determinado local, utilizando-se para isso métodos que possam 

favorecer a recuperação de suas funções. 

Nos últimos anos, o acúmulo de conhecimentos sobre os processos 

envolvidos na dinâmica de formações naturais, quer sejam preservadas, ou em 

diferentes graus de degradação, tem levado mudanças na orientação dos programas 

de restauração ecológica. Começam a assumir a difícil tarefa de reconstrução dos 

processos ecológicos, portanto das complexas interações presentes nos 

ecossistemas, de forma a garantir a perpetuação e sustentabilidade da floresta ao 

longo do tempo, deixando de ser meramente uma aplicação de práticas 

agronômicas ou silviculturais de plantios de espécies perenes, objetivando apenas a 

re-introdução de espécies arbóreas numa dada área (RODRIGUES; GANDOLFI, 

2004). 

Além dessas estratégias, as ações de restauração têm considerado os 

preceitos da ecologia da paisagem, aumentando a conectividade entre os 

fragmentos florestais existentes, o que pode auxiliar na sobrevivência e perpetuação 

das espécies em médio e longo prazo (METZGER et al., 2003). A restauração 

ecológica leva tempo, apresenta custos elevados e o sucesso dos métodos 

utilizados, muitas vezes, é difícil de se avaliar (PARKER, 1997). 

Outro aspecto importante na implantação dos reflorestamentos é a restrição 

da época de plantio às épocas chuvosas, ou plantios que fiquem suscetíveis à uma 

estiagem, mesmo em épocas de chuva, os chamados veranicos, evitando-se o 

déficit hídrico o que pode prejudicar muito o crescimento e desenvolvimento das 

plantas (VALE, 2004). O déficit hídrico nas plantas é causado pela excessiva perda 

de água (transpiração), pela absorção insuficiente ou pela combinação de ambos os 

processos (KRAMER, 1969). 
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2.2 O USO DO POLÍMERO HIDRORETENTOR NA AGRICULTURA 

 Diversas pesquisas têm sido realizadas com o intuito de encontrar alternativas 

que possibilitem incrementar a capacidade de retenção de água no solo com 

limitado potencial produtivo. Uma das alternativas utilizadas diz respeito ao uso de 

polímeros hidroretentores, também chamados de hidrogéis, polímeros de 

poliacrilamida (PAMS) e polímeros hidroabsorventes, com capacidade de armazenar 

centenas de vezes o seu peso em água, liberando a água gradativamente para as 

plantas possibilitando, assim, maiores intervalos entre irrigações (AZEVEDO; 

BERTONHA; GONÇALVES, 2000). 

 Estes polímeros hidroretentores, arranjos de moléculas orgânicas, quando 

secos, possuem forma granular e quebradiça (BALENA, 1998). Entre os hidrogéis, 

destacam-se os polímeros de poliacrilamida (PAMS), formados por monômeros de 

acrilamida, (Figura 01) que apresentam a seguinte estruturação química 

(BARVENIK, 1994).  

 

 

Figura 01 - Monômero de acrilamida 
Fonte: Barvenik, 1994. 

 
É quimicamente que acontece o processo de absorção de água em cada 

monômero do polímero. A água é absorvida e retida pelo polímero devido a um 

processo de repulsão eletrostática que ocorre entre as cargas na estrutura do 

polímero e o mesmo torna-se um gel (VARENNES; BALSINHAS; CARQUEJA, 

1997). A água pode ser retirada do gel por pressão de sucção realizada pelas raízes 

de plantas ou por evaporação atmosférica, havendo nestes casos uma redução 
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gradual do tamanho do gel (JOHNSON, 1984). Logo a seguir encontra-se uma 

demonstração do poder de absorção d’água do hidrogel (Figura 02). 

 

Figura 02- Polímero hidroretentor seco (A) e depois de hidratado (B). Fonte: Autores 

 

O surgimento dos hidrogéis a base de poliacrilamida, se deu na década de 50 

por uma empresa americana. Na época, a capacidade de retenção de água 

deionizada não ultrapassava 20 vezes a sua massa. Com a perda da patente nos 

anos 70, uma empresa britânica melhorou as propriedades de retenção de água do 

polímero, elevando a capacidade de retenção de 20 para 40 vezes e de 40 para 400 

vezes no ano de 1982. No entanto, o produto não teve sucesso, como esperado, 

principalmente pelo preço ser elevado, o que inviabilizava a sua utilização na 

agricultura e também pela escassez de pesquisas para fomentar as recomendações 

de uso e aplicação dos hidrogéis para fins agrícolas (WOFFORD; KOSKI, 1990). 

Segundo Rezende (2001) com o aparecimento de uma nova geração de 

polímeros, as suas aplicações se intensificaram ultimamente, principalmente em 

projetos paisagísticos, 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.  

Inicialmente utilizados como alternativa de produção para as regiões de clima 

árido, sua aplicação tornou-se conhecida nas diferentes partes do planeta 

diversificando-se principalmente em hortaliças e culturas anuais (PREVEDELLO; 

LOYOLA, 2007). 
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A adição 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 (VLACH, 1991). Silva; Toscani (2000), verificaram que polímeros 

hidroretentores exercem grande influência sobre as propriedades físicas e 

hidráulicas do solo, como porosidade, volume, densidade  e  capacidade de 

retenção de água.   

Com relação à capacidade de redução da lixiviação de nutrientes, Mikkelsen; 

Behel; Williams (1993) constataram que as  perdas do nitrogênio durante as três 

primeiras semanas podem ser reduzidas em 45% quando misturado a um  polímero 

hidrorretentor. 

Balena (1998), estudando o efeito do polímero em diferentes texturas de solo 

observou que, com a adição de polímero agrícola no solo a umidade aumentou 

progressivamente chegando a duplicar a capacidade de armazenamento de água 

para a concentração de 32 kg.m-3 do solo argiloso o que mostra a grande 

capacidade do polímero em reter e conservar água no solo por períodos longos de 

déficit hídrico. Na areia esse efeito foi ainda mais evidente, onde o armazenamento, 

para o mesmo período de tempo, foi aumentado em cerca de 7,5 vezes. 

Anjos; Silva; Lopes (2001), observaram que o hidrogel pode atuar como uma 

alternativa para circunstância em que não haja disponibilidade de água no solo, 

estresse hídrico e períodos longos de estiagem, ocasiões na qual a baixa umidade 

no solo pode afetar de forma negativa o crescimento e o desenvolvimento das 

plantas. 

Esses polímeros têm propriedades especiais, como diferentes capacidades 

de retenção de água e de 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, 1988). 

Com relação a degradação do hidrogel, Azzam (1983), trabalhando em solos 

desérticos com o propósito de melhorar as condições de germinação e plantio de 

mudas, afirma que os hidrogéis não são degradadas biologicamente, por isso uma 

vez aplicada ao solo sofrem uma lenta degradação ou dissociação por ação do 

cultivo, dos raios ultravioleta do sol e um contínuo fracionamento, que gira em torno 

de 10% em solos cultivados continuamente por meio dos implementos agrícolas. 
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Ainda com relação a degradação do hidrogel, James; Richards (1986), 

afirmam que a deterioração do polímero foi acelerada quando colocado em soluções 

que continham sais de Ca, Mg e Fe, mas a deteorização também pode acontecer 

em solos adubados anualmente com fertilizantes completos. 

2. TIBOUCHINA GRANULOSA 

Plantas da família Melastomataceae estão distribuídas nas regiões tropicais e 

subtropicais do mundo e correspondem a cerca de 170 gêneros e aproximadamente 

4.600 espécies. (BARROSO, 1991). Este mesmo autor relata que a família abriga o 

gênero Tibouchina, com cerca de 200 espécies, popularmente conhecidas como 

quaresmeiras. 

Tibouchina são plantas tipicamente pioneiras, rústicas e tolerantes à 

luminosidade direta, com potencial de uso em recuperação e reflorestamento de 

áreas degradadas, além de apresentarem características ornamentais, sendo muito 

utilizadas no paisagismo urbano (ANDRADE, 1995).  

As Tibouchina apresentam hábitos variados, com flores nas cores branca, 

rósea, púrpura, lilás ou roxa, isoladas ou organizadas em panícula, fascículo ou 

cimeira, com fruto capsular (CHIEA, 1990). 

Entre elas está a espécie Tibouchina granulosa (Quaresmeira), originária da 

Mata Atlântica que  pode crescer até os 12 m de altura, e seu tronco pode atingir 40 

cm de diâmetro. Seus ramos jovens são quadrangulares, com folhas em forma de 

lança, medindo de 5 a 20 cm de comprimento. Apresenta flores com tonalidades que 

vão do rosa ao roxo, com até 5cm de diâmetro dispostas em cachos e seu 

florescimento ocorre duas vezes ao ano, de fevereiro a abril e de agosto a outubro 

(KRAUS et al.  2005). 

Na Mata Atlântica, é uma planta tipicamente pioneira, de ampla distribuição 

(POMPÉIA et al., 1992).  

A Tibouchina granulosa possui o nome popular de Quaresmeira (que vem do 

florescimento no período da quaresma), contem frutos secos em forma de taça, com 

aproximadamente 1cm de diâmetro, que ocorrem de abril a maio e de outubro a 

novembro. Apresentam grande número de pequenas sementes (CHIEA, 1990). 

Além da importância ecológica, a Tibouchina granulosa é muito utilizada em 

arborização urbana, com fins paisagísticos, devido à beleza de suas flores e 
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pequeno porte, sendo também utilizadas na recuperação de áreas degradadas e 

reflorestamento (LORENZI, 1992). 

Em geral, apresentam imenso potencial ornamental em razão da sua forma 

bem copada e da bela floração, do porte e da folhagem (PIO CORRÊIA, 1974). De 

acordo com o autor, possui copa de cor verde escura, de formato arredondado, e 

folhagem perene ou semi-decídua, dependendo da variação natural da espécie e do 

clima em que se encontra. 

Lorenzo et al., (1994) estudando a fitossociologia para recuperar área de 

lavra, constataram que  o gênero Tibouchina apresenta grande potencial para fins 

paisagísticos e para recuperação de áreas degradadas, algumas espécies são 

capazes de desenvolverem em regiões alteradas por mineração, como T. 

stenocarpa e em ambiente com altos níveis de poluição como T. pulchra.  

As exigências nutricionais das espécies nativas têm sido bastante 

diferenciadas. Braga; Vale; Venturin (1995), utilizando a técnica do elemento 

faltante, em solo de baixa fertilidade, verificaram que a quaresmeira (Tibouchina 

granulosa) mostrou alta exigência nutricional, respondendo à adubação com todos 

os macro e micronutrientes necessários para espécies florestais. 
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3 METODOLOGIA 

Este trabalho foi conduzido no IFMG – SJE, localizado na bacia hidrográfica 

do Rio Doce (sub bacia do Suaçuí Grande e microbacia São Nicolau), região Centro 

Nordeste do Estado de Minas Gerais. O clima predominante nesta região é do tipo 

tropical, com inverno seco e estação chuvosa no verão (Cwa) segundo Köppen; 

Geiger (1928), apresentando uma temperatura média de 25 a 27º C por ano, 

precipitação média anual de 1.180 mm e a altitude média de 680 m. As coordenadas 

geográficas da área, onde foi realizado o experimento são 18° 32’ 46’’ sul e 42° 45’ 

35’’ oeste. 

 As mudas foram plantadas numa área de cultivo agrícola, localizada no 

próprio Instituto, conhecida como antigo aviário (Figura 03). 

 

Figura 03 – Área experimental após o preparado do solo. Fonte: Autores. 

 

As mudas de Tibouchina granulosa foram doadas pelo viveiro do Instituto 

Federal de Minas Gerais campus São João Evangelista, com 196 dias e foram  
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tratadas com uma concentração de 0,5 kg de cupinicida e 1,5 kg MAP  para cada 

100 L de água. 

O hidrogel foi fornecido pela empresa CENIBRA, apresentando características 

desejáveis para o uso em plantios florestais. O mesmo foi hidratado utilizando água 

de torneira em caixa d’água de amianto com capacidade de 500L. 

Na área de plantio foi realizado o preparo do solo com a abertura de sucos de 

aproximadamente 30cm de profundidade e 30cm de largura e feito o controle de 

formiga com formicida Attamex (isca granulada), na dosagem de 10g/m-2. O controle 

foi realizado em área total e nos arredores do experimento, verificando a presença 

de olheiros. 

Foram realizadas as coletas das amostras de solo e enviadas para o 

laboratório da UFV (Universidade Federal de Viçosa) para análise, que o classificou 

como Franco argilo arenoso, apresentando a textura média (Tabela 01). 

 
Tabela 01 - Resultados da análise granulométrica e classificação textural, das 
amostras de solos da área experimental. 

Identificação 
Argila 

% 
Silte 
% 

Areia 
% 

Classificação 
Textural 

Tipo de Solo Conforme a 
capacidade de retenção de 

água 

Bloco 1 ,2,3 e 
4 

27 22 51 
Franco Argilo 

Arenosa 
Textura Média 

O método utilizado foi o da "Pipeta" segundo EMBRAPA. 

 

Todas as mudas foram plantadas utilizando uma plantadeira recomendada 

em plantios de Eucaliptus, a JET PLANT (Figura 04). Esta plantadeira se constitui de 

um tubo de alumínio com altura de 90cm, que possui duas entradas, uma onde entra 

o hidrogel e outra se coloca a muda, possui também uma ponteira de introdução de 

mudas no solo e uma vareta de abertura para liberação da muda e gel, tais varetas 

de aberturas são controlados por manetes emborrachadas. 
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Figura 04 – Plantadeira JET PLANT. Fonte: Hydroplan, 2012 

 

O delineamento estatístico adotado foi em blocos casualizados (DBC) 

distribuídos em 4 blocos e 4 tratamentos, com espaçamento de 3 metros entre linhas 

e 2 metros entre plantas ocupando uma área de 960 m²,  cada tratamento contendo 

10 mudas. O croqui da área experimental é apresentado na Figura 05.  

   

Figura 05 – Croqui da área experimental onde x representam as plantas de Tibouchina granulosa e 
os blocos são subsequentes, presentes em duas linhas. Fonte: Autores. 
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Tabela 02 – Descrição dos tratamentos. 

TRATAMENTO DESCRIÇÃO 

1 Irrigação com 2L de água mais 600 ml de hidrogel hidratado 

sobre a superfície da cova. Figura 6(A). 

2 Irrigação com 4L de água sob a superfície. Figura 6(B). 

3 600 ml de hidrogel hidratado na plantadeira. Figura 6(C). 

4 Covas preparadas com 600 ml de hidrogel hidratado misturado 

na terra. Figura 6(D). 

 

 

Figura 06 – Tratamento 1 (A), Tratamento 2 (B), Tratamento 3 (C), Tratamento 4 (D).Fonte: Autores. 

 

Foram feitas marcações dos blocos e tratamentos na área utilizando estacas 

de madeira, identificando cada tratamento. 
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As mudas foram adubadas com 180g de NPK 06-30-06, aplicado em covetas 

laterais no plantio. Tais covetas ficam a 10cm de distância da muda e o adubo é 

colocado em 2 covetas por planta, ou seja, 90g por coveta.   

Todas as plantas do experimento foram medidas em duas etapas, aos 45 e 

90 dias. Para medição de diâmetro do coleto foi utilizado paquímetro digital, e para 

medição de altura utilizou-se trena graduada.  

As características avaliadas durante o experimento foram a porcentagem de 

mortalidade, diâmetro do coleto e altura da parte aérea. Ao final do estudo (3 

meses), além destas características, foram avaliados o peso de matéria seca de raiz, 

caule e folhas.  

Para biomassa total de folhas, raiz e coleto foram retiradas duas plantas de 

cada tratamento e cada bloco totalizando 32 plantas. O material vegetal foi seco em 

estufa de circulação de ar forçada a 65ºC por 72 horas para a determinação da 

biomassa seca e pesados em balança de precisão (0,001g) no laboratório de Cultura 

de Tecidos do IFMG- SJE. 

Para retirada da raiz, foi removido junto com a muda um volume de 0,03 m3 

de solo, com o auxilio de ferramentas (enxada e pá) e depois separadas do torrão de 

terra envolvido na raiz, assim tomou-se o cuidado de não danificar as mesmas. As 

raízes depois de separadas da parte aérea (caule e folhas) foram identificadas, 

lavadas em água corrente para retirada do substrato e secas ao tempo, para depois 

serem levadas para estufa junto com caule e folhas. 

Os dados de sobrevivência; biomassa de folha, caule e raiz; altura e diâmetro 

do coleto foram submetidos à análise de variância. Sendo constatadas diferenças 

significativas entre os tratamentos, pelo teste F, estes serão submetidos ao teste de 

Tukey ao nível de 95 % de probabilidade, por meio do programa STATISTICA 7 

(2004). 

Dados de precipitação atmosférica foram obtidos por pluviômetro (modelo tipo 

cunha) instalado na área experimental. As coletas de dados foram realizadas após 

ocorrência de chuva e depois de observados, os dados eram anotados juntamente 

com a data da precipitação, gerando um gráfico mensal (Gráfico 01). 
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Gráfico 01 – Precipitação (mm) ocorrida na área experimental no período de 15/05/2012 ao 
30/08/2012. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A análise da variância aos 45 dias constatou diferença estatística apenas para 

variável altura (Tabela 03). 

 

Tabela 03. Análise de variância para altura, diâmetro do coleto, de plantas de 
Tibouchina granulosa, com 45 dias após o plantio. 

CA GL SQ QM F P   

Altura 45 3 0,67 24,29 12,17 0,001613 * 

Diâmetro do Coleto  45 3 0,059 0,6093 3,443 0,06519 NS 

* significativo ao nível de 1 %, e 
NS

 não significativo, pelo teste F. CA= Características avaliadas GL = 
graus de liberdade, SQ = Soma de Quadrado; QM = Quadrado Médio. 

 

Alves et al. (2008), ao estudar o efeito do polímero hidroretentor em plantio de 

espécies nativas no Ribeirão Piracicamirim em Piracicaba SP, constatou que não foi 

possível observar nos primeiros 30 dias de experimento, grandes diferenças 

estatísticas no desenvolvimento em altura das diversas espécies introduzidas com a 

utilização de hidrogel. 

Na Tabela 04, podemos observar que os tratamentos com gel, quanto seu 

modo de aplicação não influenciaram no diâmetro de coleto das mudas em campo, 

somente a altura houve diferença estatisticamente significativa ao nível de 1% pelo 

teste F apresentando inferioridade com relação aos tratamentos onde o hidrogel foi 

sobre a cova e sem o hidrogel. 

 

Tabela 04 – Médias de altura e diâmetro do coleto das plantas de Tibouchina 
granulosa, avaliadas 45 dias após implantação. 

Tratamento 
Altura 

Diâmetro 
do coleto 

NS 

(cm) (cm) 

  1- Com 2L de H2O e 600 ml de hidrogel sobre a cova 51,64 a 0,5821 

2- Sem hidrogel e com 4L de H2O 52,16 a 0,5686 

3- Com 600 ml de hidrogel na plantadeira 48,96 b 0,5403 

4- Com 600 ml de hidrogel misturado na cova 50,43 ab 0,5358 

As médias seguidas de mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 95% de 
Probabilidade.  

 

Com relação às medias da variável altura, avaliadas aos 45 dias após o 

plantio, pode se constatar que o tratamento 3 apresentou media inferior aos 
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tratamentos 1 e 2, não se diferenciando do tratamento 4, que por sua vez não se 

diferenciou dos demais tratamentos. Diante destes dados (Tabela 04) pode-se 

constar que o gel não influenciou na variável altura, quando o hidrogel foi aplicado 

em contato direto com as raízes T3, com o mesmo revolvido no solo T4 e sobre a 

cova T1; podendo afirmar que aos 45 dias não foi satisfatório o resultado em altura 

nas plantas de Tibouchina granulosa utilizando hidrogel. Contrariando resultados de 

Callaghan et al. (1988), que afirmam que os hidrogéis aumentam a sobrevivência e 

crescimento de mudas de Acacia senegal, A. mellifera e Prosopis chilensis, 

plantadas em condições de solo seco. 

A análise da variância aos 90 dias não demonstrou diferenças significativas 

ao nível de 1% de significância pelo teste F nem mesmo a variável altura, que aos 

45 dias apresentou resultados estatisticamente significativos, conforme demonstrado 

na Tabela 05. 

 

Tabela 05. Análise de variância para altura, diâmetro do coleto e biomassa de 
folhas, caule e raiz de plantas de Tibouchina granulosa com 90 dias após o plantio. 

CA GL SQ QM F P   

Altura 90 3 12,24 24,26 0,661 0,5966 NS 

Diâmetro do Coleto 90 3 0,7526 1,7195 0,7616 0,5434 NS 

Biomassa folha 3 6,2572 37,05 1,9737 0,1885 NS 

Biomassa caule 3 3,3129 18,762 1,8878 0,2021 NS 

Biomassa raiz 3 3,4458 16,393 1,5858 0,2599 NS 

 NS
 não significativo, pelo teste F. CA= Características avaliadas entre os tratamentos. GL = graus de 

liberdade; SQ = Soma de Quadrado; QM = Quadrado Médio. 

 
Para produção de biomassa, altura e diâmetro do coleto, aos 90 dias após o 

plantio não houveram diferenças estatísticas em relação à presença e ausência do 

hidrogel, assim como seu modo de aplicação, confirmando o estudo de Costa et al. 

(2011) que ao analisar uso de hidrogel no desenvolvimento de eucalipto constataram 

que o hidrogel não influenciou na altura das plantas, número de folhas, diâmetro do 

coleto, aos 45 e 120 dias após plantio, bem como na produção de biomassa aos 120 

dias após plantio. Outros autores constataram que a utilização do hidrogel 

prejudicou o desenvolvimento da cultura do café, comparando com resultados da 

não utilização do gel (VALLONE et al., 2004). 
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Tabela 06 – Médias de altura, diâmetro do coleto e biomassa de folha, caule e raiz 
das plantas de Tibouchina granulosa, plantados em diferentes métodos de aplicação 
de polímero hidroretentor aos 90 dias após o plantio. 

Tratamento 

Altura 
Diâmetro do 

coleto Biomassa 

(cm)  (cm) Folha 
(g)  

Caule 
(g)  

Raiz 
(g)  

1- Com 2L de H2O e 600 ml de 
hidrogel sobre a cova 

58,37 0,527 5,561 6,5735 5,718 

2- Sem hidrogel e com 4L de 
H2O 

57,06 0,6195 4,713 5,7673 4,958 

3- Com 600 ml de hidrogel na 
plantadeira 

57,73 0,567 3,558 5,6639 5,982 

4- Com 600 ml de hidrogel 
misturado na cova 

55,08 0,527 1,504 3,6364 3,381 

 

Com relação a biomassa seca da raiz (Tabela 06), pode-se observar que não 

se obteve diferenças estatísticas, ou seja, não houve diferença em peso de raiz com 

a adição quanto ao modo de aplicação do hidrogel, o que comprova o estudo de 

Terracottem (1998), de que a aplicação de hidrogéis aumentam o crescimento lateral 

da raiz, mas têm um efeito neutro no comprimento das raízes individuais de 

eucaliptos, não havendo ganho em biomassa de raiz.  

Nissen; Ovando (1999), analisando a adição de hidrogel previamente ao 

plantio de Nothofagus obliqua e N. dombeyi (espécies arbóreas nativas do Chile), 

verificaram a eficácia do hidrogel, aplicado previamente ao plantio (as raízes foram 

imersas em solução a 0,5% durante 5 a 10 minutos), somente para N. dombeyi, para 

sobrevivência, diâmetro de coleto e altura, porém não para o peso das plantas; para 

N. obliqua, não foi verificado efeito positivo nessas características avaliadas, ou seja, 

o efeito do hidrogel foi diferente entre espécies. 

Saad; Lopes; Santos (2009), não constataram diferenças estatísticas entre 

uso ou não do hidrogel, tanto em um solo como no outro, em estudo que avaliava a 

sobrevivência de clone de Eucalyptus urograndis sob dois manejos hídricos de 

viveiro, plantados em diferentes solos, com e sem a adição de hidrogel. É importante 

relatar que a maioria dos trabalhos que apresentam resultados vantajosos com o 

uso do gel são experimentos conduzidos em casa de vegetação (TITTONELL et al., 

2002, HUTTERMANN et al., 1999). 
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Estes resultados (Tabela 06) não significativos, também podem ser atribuídos 

ao modo em que foi hidratado o hidrogel quando seco, que foi utilizando água da 

torneira, pois estudos realizados por Wang; Gregg (1990), fizeram três constatações: 

todos os polímeros alcançaram menor retenção quando hidratados com água de 

torneira; a capacidade de absorção varia muito entre os condicionadores quando os 

mesmos são hidratados com água destilada; e sais ou aditivos químicos na solução 

utilizada para hidratar os polímeros limitaram a capacidade de absorção e retenção 

de água. 

Varennes; Balsinhas; Carqueja (1997) também observaram elevada 

capacidade de absorção em polímeros de poliacrilato de sódio, quando aplicados 

em água deionizada, mas que esta capacidade foi reduzida em cerca de 80% 

quando em solução de NaCl ou KCl a 0,10 mol L-1. 

A análise da variância com relação a porcentagem de mortalidade não 

demonstrou resultados estatisticamente significativos ao nível de 5% de significância 

pelo teste F tanto aos 45 dias quanto aos 90 dias como pode ser notado na tabela 

07. 

 

Tabela 07 - Análise de variância para porcentagem de mortalidade de plantas de 
Tibouchina granulosa avaliadas aos 45 e aos 90 dias após o plantio. 

CA GL SQ QM F P   

Mortalidade 45 dias 3 1,1106 0,6875 0,205 0,8904 NS 

Mortalidade 90 dias 3 1,7778 12,5 3,443 0,0652 NS 

NS
 não significativo, pelo teste F. GL - graus de liberdade; SQ = Soma de Quadrado; QM = Quadrado 

Médio. 

 

Aos 45 dias independente do tratamento a porcentagem de plantas mortas 

esteve dentro da média segundo Martins (2009), que descreve que em plantios 

florestais em recuperação de áreas degradadas, sem o uso de polímeros 

hidrorretentores, geralmente, se aceita como normal uma mortalidade de até 10% no 

primeiro ano após o plantio, se este for executado no inicio da estação chuvosa. Já 

na avaliação realizada aos 90 dias observou-se uma grande porcentagem de plantas 

mortas por tratamento. 

Com relação ao numero de plantas mortas, pode-se notar que com a adição 

ou sem adição do hidrogel os resultados foram próximos, não levando em conta as 
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condições adversas de campo que pode ter ocasionado a morte da maioria das 

plantas. 

Em um estudo que avaliava a taxa de sobrevivência e o crescimento inicial, 

de 30 espécies arbóreas nativas, provenientes de mudas acondicionadas em 3 

volumes distintos com e sem utilização de hidrogel no plantio, Barbosa (2011), 

verificou que o hidrogel não interferiu no estabelecimento e nem no crescimento das 

mudas nos diferentes recipientes, para o período em que o experimento foi avaliado. 

 

Tabela 08 – Percentagem de mortalidade de plantas de Tibouchina granulosa, após 
45 e 90 dias do plantio. 

Tratamento 
MORTALIDADE  

45 DIAS 90 DIAS 

1- Com 2L de H2O e 600 ml de 
hidrogel sobre a cova 

7,50%  57,5%  

2- Sem hidrogel e com 4L de H2O 7,50%  52,5%  

3- Com 600 ml de hidrogel na 
plantadeira 

12,5%  55,0%  

4- Com 600 ml de hidrogel 
misturado na cova 

10,0%  75,0%  

  

Pode-se observar na Tabela 08, que tanto aos 45 dias quanto aos 90 dias de 

avaliação, não houve resultados significativos. Mas que comparando as duas 

avaliações, houve um índice de mortalidade significativo, esta diferença pode estar 

relacionada a um longo período de estiagem que ocorreu nos meses de junho e 

julho (Gráfico 01), que corresponde os meses entre as duas avaliações. Este fato 

pode ter levado a morte da maioria das plantas e também mostrado a ineficiência do 

hidrogel em supri o déficit hídrico em períodos de estiagem.  

Também se pode notar que apesar de não existir diferenças estatísticas por 

avaliação, no tratamento 2 (sem hidrogel) a mortalidade foi menor em ambas 

avaliações, contrariando os resultados encontrados por Buzetto; Bizon; Seixas 

(2002), que em plantio de Eucalyptus urophylla utilizando hidrogel, onde não 

observaram efeito significativo sobre o crescimento das mesmas, mas observaram 

uma significativa redução da mortalidade das mudas. 

Pinto; Andrade; Velloso (2012), estudando a aplicação do hidrogel em nativas 

observaram que não houve relevância quanto à diferença no número de indivíduos 

sobreviventes sendo 91% com o uso do gel e 89% sem o uso do gel. 
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Flannery; Busscher (1982) também verificaram que apesar de toda 

contribuição oferecida pelo polímero em relação à capacidade de retenção d’água, o 

mesmo foi prejudicial para a planta de azaléia, não pela toxidade, mas pela falta de 

aeração no sistema radicular devido à presença do polímero hidrogel, sendo isso 

mais evidente à medida que se aumentou a dosagem do polímero no substrato. 

Macedo et al. (2003), em experimento com leguminosas, constatou que o uso 

de hidrogel não influenciou na sobrevivência e nem no crescimento destas. 
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5 CONCLUSÃO 

Diante dos resultados pode-se constatar que os diferentes métodos de 

aplicação do hidrogel e sua presença ou ausência no plantio, não mostrou 

diferenças significativas que justificasse a sua utilização em espécies florestais 

nativas, principalmente em projetos de recuperação de áreas degradadas onde o 

uso do mesmo eleva os custos do projeto e que na maioria dos casos, esses 

projetos não visam lucro. 

Também, pode-se concluir com os resultados obtidos, que o uso de polímeros 

hidrorretentores contrariam a informação, que a adição de hidrogéis no solo otimiza 

a disponibilidade de água para a espécie Tibouchina granulosa. 

 Sugere-se que novos estudos relacionados sejam realizados a fim de 

verificar a eficiência do uso do hidrogel no estabelecimento e desenvolvimento de 

essências florestais nativas, em projetos de recuperação de áreas degradadas.  

Este trabalho também pode contribuir para a continuação de pesquisas 

relacionadas a espécies florestais nativas, a fim de enriquecer os acervos de 

trabalhos científicos de nativas, que são escassos quando comparados a trabalhos 

ligados espécies florestais exóticas e comerciais a exemplo do eucalipto tão 

difundido pelo Brasil. 
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