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Resumo: Objetivou-se avaliar os efeitos de diferentes doses de aplicação de hidrogel em sistema de 

ILPF sob a clorofila de plantas de milho cultivado em consórcio com a forrageira Panicum maximum 

cv. Quenia e eucalipto. O experimento foi conduzido na Fazenda Escola do Instituto Federal Goiano, 

Campus Iporá, Iporá, Goiás, Brasil. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, 

em esquemas de parcelas subdivididas, com dois fatores e três repetições, para o cultivo consorciado de 

milho, forrageira e eucalipto. As parcelas consistiram em cinco doses de hidrogel: 0 kg ha-1 (0% da dose 

recomendada); 7,5 kg ha-1 (50% da dose recomendada); 15 kg ha-1 (100% da dose recomendada); 22,5 

kg ha-1 (150% a dose recomendada) e 30 kg ha-1 (200% da dose recomendada); e as subparcelas 

consistiram em com e sem adubação de cobertura de nitrogênio. Os teores de clorofila foram avaliados 

na fase de pré-florescimento, utilizando-se o aparelho Falker ClorofiLOG® 1030. Não houve efeito 

significativo das doses de hidrogel, no entanto, observamos efeito significativo da adubação nitrogenada 

sob a clorofila de plantas de milho cultivados em sistema integrado de produção agropecuária. Com 

isso, afirmamos a importância da aplicação de nitrogênio na cultura do milho. 
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INTRODUÇÃO 

A agropecuária brasileira enfrenta alguns problemas como a degradação dos solos, que 

compromete a sustentabilidade da produção, e pode ser explicada como um processo dinâmico 

de degeneração ou de redução relativa da produtividade das pastagens e/ou lavouras (PATRIZI 

et al., 2018). Diante disso é necessário que os produtores adotem alternativas de uso da terra 

que possam agregar retorno econômico a serviços ambientais (GIL et al., 2015).  

Ao combinar atividades agrícolas, pecuárias e florestais em uma mesma área, os 

sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) tornam-se uma alternativa sustentável 

que pode ser adotada pelos produtores (DE MORAES et al., 2014). A ILPF é um sistema que 

visa explorar o sinergismo e as propriedades emergentes que podem resultar de interações solo-

planta-animal-atmosfera (GIL, SIEBOLD, BERGER, 2015).  

Apesar das vantagens apresentadas pelos sistemas integrados, o déficit hídrico pode ser 

um fator limitante para a produção das culturas anuais pertencentes ao sistema ILPF (ANDREA 

et al., 2018). Essa limitação vem se intensificando com as mudanças climáticas, que geram 

grandes períodos sem precipitações pluviométricas associado a altas temperaturas (LANGNER 

et al., 2019). Outro fator determinante para a produção culturas é a adubação de cobertura, 

sendo importante para que ocorra uma alta produtividade das lavouras (LIU et al., 2018).  
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Um meio de minimizar o estresse hídrico e melhorar a absorção dos nutrientes pelas 

plantas é através da manutenção da umidade do solo pelo uso de hidrogel, também conhecido 

como polímero hidrorretentor (PH) ou hidroabsorvente (AHMED, 2015; MAMANN et al., 

2017). Os PHs estão em um grande contexto teórico e prático, pois retém a água nos solos 

prolongando o espaço de tempo para a irrigação, além de que podem ser utilizados juntamente 

com agroquímicos para liberação controlada dos mesmos, melhorando a eficiência de absorção 

de nutrientes (EKEBAFE, OGBEIFUN, OKIEIMEN, 2011). 

O uso de hidrogel tem sido empregado principalmente em culturas florestais como 

eucalipto (TEIXEIRA et al., 2019), espécies nativas utilizadas para recuperação de áreas 

degradadas e reflorestamento (FONSECA et al., 2017), hortaliças (SANTOS et al., 2015), 

espécies frutíferas como citros (FERREIRA et al., 2014) e na cultura do café (CONTE et al., 

2014). Contudo, ainda há lacunas importantes nas investigações, devido principalmente à falta 

de testes desses hidrogéis no desenvolvimento de plantas, em especial em sistemas de cultivos 

consorciados, a exemplo do sistema ILPF, onde se tem uma maior competitividade por água e 

nutrientes (SARTO et al., 2020). A partir disso, objetivou-se avaliar os efeitos de diferentes 

doses de aplicação de hidrogel associado a adubação de cobertura em sistema de ILPF sob as 

variáveis fisiológicas do milho e da soja em consórcio com a forrageira Panicum maximum cv. 

Quenia e eucalipto. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Características e Localização da Área Experimental  

O experimento foi conduzido na Fazenda Escola do Instituto Federal Goiano, Campus 

Iporá, região Oeste de Goiás, Brasil, situada a 16°25'26,91"S, 51°9'5,23"W, 595m.  

Para as determinações de solo, foram coletadas amostras de solo com estrutura 

indeformada, coletadas em anéis de Uhland de 6,34 cm de diâmetro e 5 cm de altura, e ainda, 

amostras deformadas, nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 cm, para determinações físicas e 

análises químicas do solo. O solo da área experimental é classificado Cambissolo, apresentando 

as seguintes características química: pH 4,8; MO 1,2 %; P (Melich I) 2,0 (mg.dm-3); 1,4; 0,4; 

0,37; e 4,87 (cmolc.dm-3) de Ca, Mg, K, e CTC, respectivamente. A textura apresentou 25, 6 e 

69 % de argila, silte e areia, respectivamente. As adubações foram realizadas de acordo com a 

análise de solo usando-se na adubação de base 400 kg ha-1 de NPK (4-30-10). 

 

Delineamento experimental 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em esquemas de 

parcelas subdivididas, com dois fatores e três repetições, para o cultivo consorciado de milho 

(Zea mays), forrageira (Panicum maximum cv. Quenia) e eucalipto (Eucalyptus urograndis). 

As parcelas consistiram em cinco doses de hidrogel: 0 kg ha-1 (0% da dose recomendada); 7,5 

kg ha-1 (50% da dose recomendada); 15 kg ha-1 (100% da dose recomendada); 22,5 kg ha-1 

(150% a dose recomendada) e 30 kg ha-1 (200% da dose recomendada); e as subparcelas foram 

com e sem adubação de cobertura de N, fonte uréria, sendo aplicado 120 Kg ha-1 aos 30 dias 

após a semeadura. 



  

 

Foram utilizadas sementes de milho da variedade P4285VYHR (Pioneer®), as quais 

foram semeadas 3,8 sementes por metro linear, totalizando uma densidade de 76.000 de plantas 

por hectare, em novembro de 2020. A forrageira P. maximum cv. BRS Quenia, foi semeada no 

momento da semeadura do milho, entre as linhas, sendo utilizado 5,0 Kg ha-1 de sementes puras 

viáveis, com valor cultural de 80%, totalizando 6,5 Kg ha-1 de sementes brutas.  O hidrogel 

utilizado foi o Hydroplan®-EB, o qual foi aplicado na forma de grânulos no momento da 

semeadura. Os teores de clorofilas foram avaliados na fase de pré-florescimento, 

aproximadamente 60 dias após a semeadura, quantificando: Clorofila a (CLRa) e Clorofila b 

(CLRb)) utilizando-se o aparelho Falker ClorofiLOG® 1030.  

Os dados obtidos foram submetidos à análise da variância pelo teste F ao nível de 5% 

de probabilidade e, em casos de significância, foi realizada a análise de regressão polinomial 

linear e quadrática para os níveis doses. Para o fator cobertura, as médias foram comparadas 

entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico SISVAR® 

(FERREIRA, 2011). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Não houve efeito significativo do fator isolado dose de hidrogel, assim como não houve 

efeito significativo da interação da adubação de cobertura x dose de hidrogel sob o índice de 

clorofila A e clorofila B de plantas de milho cultivado em sistema integrado (Tabela 1). No 

entanto, observamos efeito significativo para o fator adubação de cobertura tanto para clorofila 

A quanto para clorofila B de plantas de milho cultivado em sistema (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância para as variáveis Clorofila A (CLFA) e Clorofila B 

(CLFB) de milho cultivado com adubação de cobertura e doses de hidrogel em sistema 

integrado de produção agropecuária. 

Fonte de variação (FV), grau de liberdade (GL), quadrado médio (QM) e coeficiente de variação (CV).**e 

*significativo a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente , ns não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade. 

 

Podemos observar para clorofila A uma média de 37,60 ± 2,44 e de 33,35 ± 2,63 para 

os tratamentos com adubação e sem adubação de cobertura, respectivamente (Figura 1). Em 

relação a clorofila B, podemos observar uma média de 16,16 ± 2,47 e de 9,59 ± 3,10 para os 

tratamentos com adubação e sem adubação de cobertura, respectivamente (Figura 1). Nossos 

resultados corroboram os resultados de outros estudos, os quais observaram uma correlação 

altamente positiva entre o teor de clorofila nas folhas e a adubação nitrogenada (FORNARI et 

al., 2020; DAS GRAÇAS AMARAL et al., 2020).  

FV1 GL 
QM 

CLFA CLFB 

DOSEHIDROGEL 4   6.27 6.00 

COBERTURA      1          180.96 431.58** 

DOSEHIDROGEL*COBERTURA 4 3.27 2.47 

BLOCO 3 7.40 2.27 

erro 27 6.83 9.56 

CV  (%  7.37 24.02 



  

 

O nitrogênio (N) é essencial para a síntese da clorofila envolvida na fotossíntese da 

planta. Sendo assim, é um elemento que está diretamente associado a eficiência da planta em 

utilizar a energia solar para as suas funções essenciais como crescimento e desenvolvimento 

(TAIZ, ZEIGER, 2006). Com isso, sua falta pode resultar em menor acúmulo de biomassa e 

consequente menor potencial produtivo na cultura do milho (WESTERING et al 2020). Além 

disso, o N possui grande importância e relevância para a adubação do milho, pois desempenha 

o papel importante nos componentes dos aminoácidos, os quais são constituintes das proteínas, 

formadores de clorofila e enzimas necessárias para o crescimento e desenvolvimento da planta 

(CHANANI E ZAKERNEJAD 2020).  

       

    
Figura 1. Índice de clorofila A (CLFA) e índice de clorofila B (CLFB) em plantas de milho 

cultivadas com e sem adubação de cobertura. 
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