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Déficit hídrico em cajueiro anão precoce submetidos a diferentes doses de polímero 1 

hidroretentor 2 

 

RESUMO 3 

O cajueiro na sua fase inicial de mudas requer um suprimento de água adequado, na 4 

qual, o estresse hídrico pode ocasionar limitações no seu desenvolvimento e 5 

subsequentemente afetando a produção em campo.  Este estudo teve como objetivo avaliar o 6 

efeito de diferentes doses de hidrogel, na produção de mudas de cajueiro anão precoce, da 7 

variedade CCP 076, com três métodos de aplicação na forma inferior, mediano e superior, 8 

submetido a déficit hídrico. O polímero foi incorporado ao solo nas concentrações de 0,0 g L
-

9 

1
; 1,5 g L

-1
; 3,0 g L

-1
; 6,0 g L

-1
 e 12,0 g L

-1
. Foram realizadas cinco avaliações no período. O 10 

delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, disposto em arranjo fatorial 5x3 com 11 

quatro repetições. O uso do hidrogel apresentou melhores resultados em comparação ao 12 

sistema de plantio convencional sem o uso do polímero. 13 

PALAVRAS-CHAVE: Anacardium occidentale L., Condicionador do solo, Frutífera, 14 

Umidade. 15 

 

INTRODUÇÃO 16 

O Nordeste brasileiro abrange uma região semiárida, cujas características 17 

edafoclimáticas incluem solos rasos, regime pluviométrico irregular e elevada 18 

evapotranspiração, elementos ambientais que, entre outros fatores, dificultam a manutenção 19 

da atividade agrícola (FRANCA-ROCHA et al., 2007). 20 

O fornecimento de água é fundamental para um bom crescimento e desenvolvimento 21 

das plantas, no qual ela participara de diversas reações, tanto no solo como nos vegetais e 22 

nesse pressuposto o estresse hídrico afeta diretamente esses processos, ocasionando uma 23 

redução na produção ou até mesmo a morte das plantas (FERNANDES, 2010). 24 

O semiárido apresenta períodos de secas intercalados com chuvas de alta intensidade e 25 

má distribuição, com precipitação média anual variando de 268 a 800 mm, distribuídas de três 26 

a cinco meses e elevadas taxas de evapotranspiração, tem proporcionando déficit de umidade 27 

no solo durante a maioria dos meses do ano (SILVA, 2006).  28 

Em consequência pela escassez de hídrica o Piauí foi o estado que teve a maior redução 29 

de área cultivada com fruticultura entre os anos de 2011 a 2015, ocasionando uma perda de 30 

quase 90 mil hectares, principalmente de cajueiro. Resultado das restrições hídricas, as 31 

perspectivas para produção de frutas não são empolgantes, no qual, a situação se agrava para 32 
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cultivos perenes (Adaptado de VIDAL, 2017). 33 

Em um contraste de realidade, em algumas regiões do semiárido, mesmo com 34 

problemas relacionados a restrições hídricas, à fruticultura tem se destacado, apresentando 35 

uma elevada importância econômica e social, isso se deve ao fato dessa região possuir 36 

algumas vantagens em relação às outras regiões, como: baixa incidência de doenças, alto 37 

índice de insolação, com ecologia adequada à produção de frutos com qualidade externa 38 

(coloração) e interna (relação acidez/brix) que atendem as exigências do mercado Galvão 39 

(2010). O que confirma o técnico da Comissão Nacional de Fruticultura da Confederação da 40 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), “O semiárido surpreende produzindo espécies até 41 

mesmo de clima temperado e explica que o fato de ocorrer menos chuva na região, acaba 42 

sendo um fator positivo para a sanidade das plantas e frutos e na concentração de açúcares, 43 

conferindo sabor ímpar” (KIST, 2018).  44 

Um dos fatores responsáveis pelo sucesso da produção de fruteiras são o uso e manejo 45 

da irrigação, sendo estratégia para o aumento da produção, da produtividade e da 46 

rentabilidade da propriedade agrícola, de forma eficiente, preservando o meio ambiente e 47 

criando condições para a manutenção do homem no campo por meio de geração de empregos 48 

permanentes e estáveis (MANTOVANI, 2003). 49 

De acordo com Mantovani (2012), apesar dos benefícios comprovados do uso da 50 

irrigação, essa tecnologia requer um alto investimento, no qual, não é acessível para todos os 51 

produtores e um requer um fator indispensável que é a disponibilidade de água no lençol 52 

freático. O que tem levado os pesquisadores e técnicos na busca por alternativas que 53 

aumentem a produtividade e que reduzam os custos de produção (MENDONÇA et al., 2013). 54 

Nesse contexto, o hidrogel tem surgido como alternativa para os problemas de baixa 55 

disponibilidade de água no solo, pois devido as suas características físico-químicas, o mesmo 56 

age como condicionador do solo contribuindo para o aumento da capacidade de retenção de 57 

água, disponibilizando para as plantas de forma gradual, reduzindo a frequência da irrigação 58 

(AZEVEDO; BERTONHA; GONÇALVES, 2002). 59 

Segundo Omidian; Rocca; Park, (2005) os polímeros tem característica hidrofílica, 60 

sendo uma ferramenta para maximizar o uso eficiente de água no campo, com capacidade de 61 

retenção de 10 a 1000 vezes o próprio volume inicial. Levando em consideração as suas 62 

características na funcionalidade da sua aplicação, os polímeros são amplamente estudados, 63 

principalmente para usos na agricultura (DU et al 2007). 64 

Devido ao aparecimento de uma nova geração de polímeros e da carência de estudos em 65 

relação às dosagens e aos modos de aplicação voltados para a cajucultura, esse estudo fez-se 66 
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necessário. 67 

 

MATERIAL E MÉTODOS 68 

O experimento foi desenvolvido em campo, com exposição direta de todas as mudas às 69 

intempéries ambientais, localizado na área experimental do curso de Engenharia Agronômica 70 

da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, no bairro Altamira, Picos – Piauí (07°04’37” S; 71 

41º28 01” W, altitude de 208 m). O clima da região é do tipo BSh, de acordo com Koppen e 72 

Geiger (1928). Com temperatura média de 28.1 ºC e precipitação média anual de 696,9 mm 73 

(CLIMATE-DATA, 2020). 74 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, disposto em 75 

arranjo fatorial 5x3, com quatro repetições. O fator A, as dosagens de hidrogel: (testemunha) 76 

0,0 g L
-1

; 1,5 g L
-1

; 3,0 g L
-1

; 6,0 g L
-1

; e 12,0 g L
-1

 e o Fator B, as três posições de aplicação: 77 

Na superfície sobre o solo do balde (S), distribuído avulso na posição mediana (M) e na 78 

posição inferior à cerca de cinco centímetros do fundo (I). 79 

As mudas de cajueiro anão precoce, utilizadas no experimento são da variedade CCP 80 

076, com altura média de 21,8 centímetros, sendo adquiridas de uma empresa idônea de 81 

produção de mudas com certificação sanitária, com sede no município de Picos – Piauí. A 82 

coleta das amostras de solo realizou-se em ziguezague, após homogeneização foi 83 

encaminhado para realização da análise química e física em laboratório, na cama de 0,0-0,2m 84 

de acordo com a metodologia do Manual de métodos de análise de solo (Tabela 1) da 85 

Embrapa (2011).  86 

 

Tabela 1. Resultado da caracterização química e física do solo, Picos-PI 87 

pH água P K+ Ca2+ Mg2+ Al3+ H+Al SB t T m V MO 

                    ---mg dm-3 -- --------------------------cmolcdm-3--------------------------- --------%--------- 

5,0  4,35 17,6 1,08 0,33 0,50 2,58 1,46 1,96   4,04 25,6 36,1 1,16 

------------Areia: 71,8%-------------- ------------Silte: 9,1%--------- --------Argila: 19,1%----- 

 

Após a interpretação da análise, realizou-se a correção do solo, aplicando o Calcário 88 

Filler PRNT 100%, estimando a quantidade de tonelada por hectare com a aplicação de 9,4 g 89 

por balde. Utilizando o triangulo textural para determinação da textura do solo, segundo 90 

Lemos e Santos (1996) o solo utilizado é classificado como Franco Arenoso. 91 

Utilizou-se o polímero comercial Forth Gel para plantio, incorporando-se ao solo na 92 

forma hidratada com as concentrações de 1,5 g; 3,0 g; 6,0 g e 12,0 g L
-1

, a dosagem de 0,0 g 93 

L
-1 

correspondeu à testemunha, todas obedecendo ao seu método de aplicação. 94 
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O experimento foi montado em baldes de polietileno em plástico rígido com capacidade 95 

para 18,0 L (0,018 m³) com aproximadamente 33,0 cm de altura, contendo cinco furos de 96 

quatro milímetros de diâmetro na base, para escoamento do excesso de água. 97 

As mudas foram transplantadas com fornecimento de água em capacidade de campo por 98 

16 dias, para o período de estabilização, após esse período iniciaram-se as avaliações. 99 

Utilizou-se tensiômetros analógicos da marca comercial SoilControl para aferição da 100 

tensão em tempo real, com que a água encontrava-se retida no solo, por meio da curva de 101 

retenção, durante as avaliações, respeitando o tempo de estabilização e as recomendações de 102 

uso, conforme as instruções do fabricante.  103 

Nas avaliações foi utilizada uma fita métrica flexível de 1,50 metros para mensuração 104 

da altura das mudas (AM) em centímetros e um paquímetro analógico para mensuração do 105 

diâmetro do caule (DC) em milímetros a partir da base do colo e a contagem do número de 106 

folhas (NF) por unidade.  107 

Após a realização das avaliações foram retiradas e separadas as partes aéreas das 108 

mudas, posteriormente realizou-se a lavagem de todo o solo para retirada das raízes com o uso 109 

de água corrente e auxílio de uma peneira de arame com malha de 2,0mm, posteriormente 110 

todos os materiais foram acondicionados em sacos de papel devidamente etiquetados, em 111 

seguida o material foi levado para à estufa de circulação forçada de ar com temperatura de 65 112 

ºC, durante o período de 48 horas, depois o material foi retirado da estufa, colocado em 113 

dessecador para ficarem em temperatura ambiente para serem pesados em balança analítica e 114 

determinando a matéria seca da parte aérea (MSPA) e matéria seca da raiz (MSR).  115 

Os tratamentos foram avaliados com intervalos contínuos de déficit hídrico, ou seja, foi 116 

fornecida a água para todas as parcelas na capacidade do solo e após a primeira avaliação 117 

foram suspensos os fornecimentos de água, realizaram-se cinco avaliações durante o período: 118 

a avaliação inicial foi denominada zero dia após o transplantio, a segunda aos quatro (DAT), a 119 

terceira as oito (DAT), a quarta aos dezesseis (DAT) e e a quinta aos vinte quatro dias após o 120 

transplantio (DAT) 121 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F a 10% de 122 

probabilidade utilizando o software estatístico SISVAR 5.6 (FERREIRA, 2019).  123 

As doses do hidrogel foram submetidas à análise de regressão seguindo o modelo 124 

polinomial. 125 

 126 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 127 

Observou-se que as tensões aumentaram após o inicio do déficit hídrico (Figura 1), no 128 
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qual mostraram que houve um afastamento entre as retas em relação às dosagens aplicadas a 129 

partir do 8º (DAT), no entanto com o aumento do intervalo de déficit, as dosagens de 3,0 g L
-

130 

1
; 6,0 g L

-1
 e 12,0 g L

-1
 posterior aos 16 (DAT) teve uma estabilização. Na quinta avaliação 131 

aos 24 (DAT) a dosagem que apresentou a menor tensão foi a de 6,0 g L
-1

 em relação aos 132 

demais tratamentos, por outro lado, a testemunha obteve a maior tensão do inicio ao final do 133 

experimento em relação aos demais tratamentos com o uso do hidrogel. 134 

De acordo com a Embrapa (2008) utilizando tensiômetros, quando aferições apresentam 135 

tensões entre 40-70 kPa, o solo se encontra com limitada condição de humidade e com uma 136 

alta aeração. 137 

 

Figura 1. Tensão do solo em baldes com mudas de cajueiro anão precoce CCP 076, 138 

submetidos a diferentes doses de hidrogel, com três modos de aplicação, sob déficit hídrico. 139 

Picos – Piauí, 2019 140 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa, Picos – PI, 2019.  141 

Para a altura das mudas (AM) os resultados obtidos na análise de variância, observa-se 142 

que houve interação entre os fatores estudados, em relação ao local de aplicação e a dosagem 143 

na altura das mudas, portanto, a umidade retida demonstrou que houve suprimento de 144 

umidade ao decorrer dos dias em um dos tratamentos (Tabela 2). 145 

Observou-se que o método de aplicação mediano (M) nas dosagens de 3,0 g L
-1

; 6,0 g 146 

L
-1

 e 12,0 g L
-1

 foram obtidas as maiores médias aos 16 (DAT) em relação aos demais 147 

tratamentos. Já na última avaliação aos 24 (DAT) também na aplicação mediana (M) nas 148 

T
en

sã
o
 (

k
P

a)
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mesmas dosagens de 3,0 g L
-1

; 6,0 g L
-1

 e 12,0 g L
-1

 foram obtidas as maiores médias. 149 

Estudos realizados por Navroski et al. (2015) constaram que o uso da dosagem de 3,0 g 150 

L
-1

 apresentou comportamento praticamente equivalente ao da maior dose utilizada. O uso 151 

dessa dosagem podendo representar diminuição de gastos, devido à redução do uso do 152 

polímero, alcançando resultados que corroboram diretamente com os resultados desse 153 

trabalho. 154 

Observou-se um efeito isolado aos 8 (DAT) no método superior (S), na qual, a dosagem 155 

de 1,5 g L
-1

 alcançou a maior média, diga-se de passagem, porém, vale salientar que nesse 156 

período com base na análise dos tensiômetros, as tensões demonstravam-se análogas, 157 

podendo assim nos apoiar na hipótese que a dose não é um influenciador para uma 158 

diferenciação tão pronunciada. 159 

De acordo com Perpétuo (2017) trabalhando com Girassol, afirma que não é verdadeira 160 

a hipótese de que quanto maior a dose do hidrogel, maior será a economia de água no cultivo. 161 

No período de avaliação, não foram observadas diferenças médias ou significativas no 162 

na primeira e segunda avaliação, aos 0 e 4 (DAT) respectivamente. 163 

Trabalhando com mudas de eucalipto (Corymbia citriodora F. Mueel) Bernardi et al. 164 

(2012) verificaram um maior crescimento na parte aérea em tratamentos usando hidrogel em 165 

relação à testemunha, sem o uso do hidrogel. 166 

 

Tabela 2. Média de altura das mudas (AM) em centímetros de mudas de cajueiro anão 167 

precoce, submetidos a diferentes doses de hidrogel, com três modos de aplicação sob déficit 168 

hídrico. Picos – PI, 2019 169 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si e médias seguidas 170 

de mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si; *significativo pelo teste de F a 10% 171 

de probabilidade na data de avaliação. 172 

 

Para a característica diâmetro do caule (DC) foi observado que durante as avaliações 173 

não foram constatadas diferenças significativas entre os fatores estudados, verificando apenas 174 

um efeito avulso, ocorrido aos 24 (DAT), na qual, houve uma diferenciação entre os 175 

Doses 

(g L
-1

) 

Dias Após o Transplantio (DAT) 

8 DAT * 16 DAT * 24 DAT * 

I M S I M S I M S 

0 23,0 aA 22,9 aA 22,6 bA 23,0 aA 22,9 bA 22,6 aA 23,0 aA 22,9 bA 22,6 aA 

1,5 22,7 aB 22,9 aB 23,4 aA 22,7 aA 23,0 bA 23,4 aA 22,7 aA 23,0 bA 23,4 aA 

3 22,5 aA 23,2 aA 23,0 abA 22,9 aA 23,4 abA 23,0 aA 23,0 aA 23,4 abA 23,0 aA 

6 23,1 aA 23,5 aA 23,1 abA 23,4 aB 24,0 aA 23,0 aB 23,4  aB 23,9 aA  23,0 aB 

12 23,0 aA 23,0 aA 22,7 abA 23,0 aA 23,2 abA 22,7 aA 23,0 aA 23,2 abA 22,7 aA 

C.V. (%) 1,57 1,81 1,81 
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tratamentos com a presença do hidrogel em relação às testemunhas, nesta ocasião a maior 176 

média foi verificada na maior dosagem de 12,0 g L
-1

 e o método de aplicação mediano (M) 177 

(Tabela 3). 178 

Estudos realizados por Gomes (2013) mostraram resultados que corrobora com os 179 

resultados obtidos nesse trabalho, no qual, o mesmo não observou ao decorrer do seu estudo 180 

uma interação significativa que influenciasse a dosagem do hidrogel em relação ao diâmetro 181 

do caule (DC) das mudas. 182 

Segundo Vale; Carvalho; Paiva (2006) avaliando a eficiência do polímero no 183 

desenvolvimento de cafeeiro, constataram que não houve efeito significativo da aplicação do 184 

hidrogel no desenvolvimento do diâmetro do caule (DC). 185 

 

Tabela 3. Média do diâmetro do caule (DC) em milímetros de mudas de cajueiro anão 186 

precoce, submetidos a diferentes doses de hidrogel, com três modos de aplicação sob déficit 187 

hídrico. Picos – PI, 2019 188 

Doses 

 (g L
-1

) 

Dias Após o Transplantio (DAT) 

8 DAT 
ns 

16 DAT 
ns 

24 DAT * 

I M S I M S I M S 

0 3,2 aA 3,3 aA 3,3 aA 3,0 aA 3,2 aA 3,2 aA 2,8 bB 2,9 aAB  3,3 aA 

1,5 3,3 aA 3,3 aA 3,4 aA 3,3 aA 3,2 aA 3,2 aA 3,3 aA 3,2 aA 3,1 aA 

3 3,3 aA 3,2 aA 3,3 aA 3,2 aA 3,2 aA 3,2 aA 3,4 aA 3,2 aA 3,3 aA 

6 3,2 aA 3,4 aA 3,2 aA 3,2 aA 3,4 aA 3,4 aA 3,2 abA 3,3 aA 3,2 aA 

12 3,4 aA 3,3 aA 3,3 aA 3,6 aA 3,3 aA 3,3 aA 3,6 aA 3,3 aA 3,2 aA 

C.V. (%) 6,74 8,56 7,84 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si e médias seguidas 189 

de mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si; *significativo pelo teste de F a 10% 190 

de probabilidade na data de avaliação. 191 

 

Verifica-se que para o número de folhas que não houve interação entre as dosagens e 192 

aos métodos de aplicação, porém, aos 16 (DAT) nas dosagens de 6,0 g L
-1

 e 12,0 g L
-1

 193 

obtiveram as maiores médias entre os demais tratamentos (Tabela 4). 194 

Na última avaliação aos 24 (DAT) observa-se que houve uma paridade entre duas 195 

dosagens, na qual, tanto a dosagem de 6,0 g L
-1

 como a de 12,0 g L
-1 

tiveram as mesmas 196 

médias. Vale salientar que levando em consideração a economia, a aplicação de 6,0 g L-1 se 197 

sobressai, afinal, em relação ao número de folhas tem mostrado as mesmas médias da maior 198 

dosagem que tem o dobro da sua quantidade, dentro dessa hipótese como a mais indicada. 199 

De acordo com Lima et al. (2003) constataram que o uso do polímero influenciou 200 

positivamente no desenvolvimento de mudas de amoreira (Morus sp.) em relação as 201 

características biométricas, corroborando com esse trabalho sobre o número de folhas (NF). 202 
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Taiz et al. (2009) afirmam que o maior número de folhas são características 203 

fundamentais, pois, estão diretamente relacionadas com o aumento dos processos dos 204 

fotoassimilados. 205 

Durante as avaliações foi notado que as dosagens de 6,0 g L
-1

 e 12,0 g L
-1

 tiveram as 206 

menores quantidades de perda de folhas, em comparação as outras dosagens com uma 207 

diferenciação mais expressiva ainda em relação às testemunhas. 208 

Segundo Taiz et al. (2009) a maior perda do número de folhas poderá está 209 

provavelmente relacionada com um dos mecanismos de adaptação das plantas ao estresse 210 

hídrico, pois, poderá influenciar tanto em relação ao tamanho com também na redução do 211 

número de folhas. 212 

 

Tabela 4. Média do número de folhas (DC) de mudas de cajueiro anão precoce, submetidos a 213 

diferentes doses de hidrogel, com três modos de aplicação sob déficit hídrico. Picos – PI, 214 

2019 215 

Doses 

(g L
-1

) 

Dias Após o Transplantio (DAT) 

8 DAT 
ns 

16 DAT * 24 DAT * 

I M S I M S I M S 

0 9,0 aA 10,7 aA 10,5 aA 6,2 aA 8,5 bA 8,5 aA 6,2 aA 8,5 bA 4,7 aA 

1,5 9,2 aA 9,2 aA 9,0 aA 9,5 aA 9,5 bA 1,5 aA 7,0 aA 9,5 bA 7,7 aA 

3 7,7 aA 10,2 aA 10,0 aA 8,2 aA 9,2 bA 10,5 aA 8,2 aA 8,5 bA 10,5 aA 

6 7,7 aA 14,0 aA 9,0 aA 10,0 aB 17,5 aA 8,7 aB 12,7 aB 17,2 aA 8,7 aB 

12 10,0 aA 11,7 aA 8,7 aA 9,7 aB 14,5 abA 7,7 aB 11,7 aB 17,2 aA 10,0 aB 

C.V. (%) 38,3 38,6 39,6 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si e médias seguidas 216 

de mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si; 
ns

 não significativo na data de 217 

avaliação; * significativo pelo teste de F a 10% de probabilidade na data de avaliação. 218 

 

Na avaliação as características de massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca da 219 

raiz (MSR) na (Tabela 5) notou-se que as mudas de cajueiro anão precoce não foram 220 

influenciadas pelo uso do hidrogel, mesmo com o incremento da maior dose não diferiram 221 

estatisticamente ou nas médias.  222 

Resultados obtidos por Marques, Cripa e Martinez (2012) trabalhando com mudas de 223 

cafeeiro mostraram que não obtiveram diferenças significativas na massa seca da parte aérea 224 

(MSPA) até os 120 dias após a semeadura. Corroborando assim com os resultados obtidos 225 

nesse trabalho, onde possivelmente não foram constatadas diferenças significativas devido ao 226 

tempo insuficiente para que houvesse um maior desenvolvimento das mudas.  227 

 

Tabela 5 - Massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca da raiz (MSR) de mudas de 228 
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cajueiro anão precoce, submetidos a diferentes doses de hidrogel, com três modos de 229 

aplicação, sob déficit hídrico. Picos – PI 230 

Fontes de variação 
Quadrados Médios 

MSPA  MSR  

 -----------g--------- 

Local 1,85
ns

 2,59
ns

 

Dose 2,82
ns 

 3,89
ns

 

Local x Dose 1,01
ns

 3,48
ns

 

   

CV(%) 25,25 29,40 
* 
Significativo pelo teste F a 10% de probabilidade; 

ns 
não significativo. 231 

 

Na análise da amostragem quantitativa, podemos observar que a partir da terceira 232 

avaliação aos 8 (DAT) na (Figura 2/b) foram registradas as primeiras mortes de mudas após o  233 

ponto de murcha permanente. Que segundo Coelho et al. (2014) é definido como o ponto no 234 

qual as plantas murcham após um prolongado período sem umidade e não mais recuperam sua 235 

turgidez, e mesmo que sejam colocadas em câmara escura e úmida ou que ocorra irrigação ou 236 

chuva. 237 

Analisando a quarta avaliação aos 16 (DAT) na (Figura 2/c) onde na ocasião o número 238 

de mudas mortas era de 46,6% do total, com destaque para as testemunhas sem o uso do 239 

hidrogel e na dosagem de 1,5g L
-1 

a taxa de mortalidade das mudas já acometia 75% de sua 240 

quantidade total de mudas. Tais resultados podem ser explicados devido às doses maiores 241 

proporcionarem um suprimento hídrico maior com uma menor aeração por conta da expansão 242 

do polímero ao absorver a água. 243 

Segundo Buzzeto et al. (2002) em estudos com a eficiência do hidrogel no fornecimento 244 

de suprimento hídrico para mudas de Eucalyptus urophylla S. T. Blake, constaram que o 245 

polímero reteve água por um período maior de tempo, o que resultou na redução das mortes 246 

da mudas cultivas com o hidrogel. 247 

Saad, Lopes e Santos (2009) verificaram que o hidrogel possibilitou a maior resistência 248 

a déficit hídrico nas plantas em solo arenoso. 249 

Na última avaliação (Figura 2/d) aos 24 (DAT) foi observado que 85% das mudas 250 

tiveram suas mortes confirmadas, no entanto, foi constatado que na dosagem de 6,0 g L
-1

 251 

tinha a maior porcentagem de mudas vivas, com cinco, vale ressaltar, que o método de 252 

aplicação mediano (M) teve a maior porcentagem com 60% das mudas.  253 

Já as dosagens de 3,0 g L
-1

 e 12,0 g L
-1

 tinha apenas duas plantas vivas cada. O que 254 

podemos presumir que de acordo com as leituras médias dos tensiômetros, a dosagem de 6,0 255 

g L
-1

 forneceu o maior suprimento de água em relação aos demais tratamentos. Buzzeto et al. 256 
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(2002) verificaram a eficácia de hidrogel, no qual, em um período de nove meses o tratamento 257 

com o polímero apresentou o menor número de falhas com 2,7% em comparação a 258 

testemunha sem o uso do hidrogel. 259 

 

Figura 2. Porcentagem de mudas mortas de cajueiro anão  precoce, submetidos a diferentes 260 

doses de hidrogel, com três modos de aplicação sob déficit hídrico, na primeira avaliação (a) a 261 

0 DAT, na terceira (b) a 8 DAT, na quarta (c) a 16 DAT e na quinta (d) a 24 DAT. Picos – PI, 262 

2019 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, Picos – PI, 2019. 264 

 

CONCLUSÃO 265 

O uso do hidrogel apresentou melhores resultados em comparação ao sistema de plantio 266 

convencional sem o uso do hidrogel. 267 

As dosagens de 3,0 L
-1

, 6,0 L
-1

, 12,0 L
-1

, apresentaram resultados análogos quanto à 268 

disponibilidade de água, ambos na parte mediana dos baldes. 269 
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