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RESUMO 

O déficit hídrico pode afetar o crescimento e desenvolvimento das plantas, principalmente na 

fase inicial. O objetivo do presente trabalho foi avaliar se o hidrogel contribuiu na mitigação do déficit 

hídrico em mudas de Eugenia myrcianthes Nied. O trabalho foi desenvolvido na Faculdade de Ciências 

Agrárias (FCA), da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Dourados-MS. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado em parcela subsubdivididas, sendo 3 regimes hídricos x 3 

épocas de avaliação com três repetições. Os tratamentos foram constituídos dos seguintes regimes 

hídricos: controle (irrigações diárias mantendo 70% da capacidade de retenção hídrica do substrato), 

estresse hídrico (suspensão da irrigação até que a taxa fotossintética apresentasse valor próximo a zero 

e posterior reirrigação) e estresse hídrico com a adição de hidrogel. As épocas foram caracterizadas 

como: T0 - período antes de iniciar a suspensão hídrica dos tratamentos correspondentes; F0 - período 

no qual as mudas de pelo menos um dos tratamentos atingisse fotossíntese próxima a zero – 

(monitoramento a cada dois dias), momento no qual todas as mudas foram reirrigadas mantendo a 

mesma CRA de 70% das mudas sob irrigação contínua; REC  -  recuperação da taxa fotossintética com 

valores significativamente semelhantes ao das plantas controle. As características analisadas foram 

altura de planta, diâmetro do colo, área foliar e índice de qualidade de Dickson. Após analises, conclui-se 

que O uso do hidrogel facilitou a recuperação das mudas de Eugenia myrcianthes  após déficit hídrico em altura, 

área foliar e distribuição da parte aérea com a radicular.  

Palavras-chave: Pessegueiro - do - mato, polímero hidrorretentor e  estresse hídrico.  

 

INTRODUÇÃO 

O déficit hídrico pode afetar o crescimento, desenvolvimento e a produtividade 

de diversas espécies de plantas desencadeando uma série de danos e dificuldades de 

manterem a produção de energia necessária para sua manutenção (COSTA et al., 

2015). Informações que estabeleçam o limite (tolerância), a  eventual falta de água,  de 

espécies arbóreas de interesse econômico e ecológico, bem como suas respostas são 

escassas.  

Eugenia myrcianthes é uma espécie nativa do cerrado conhecida popularmente 

por pessegueiro do mato, essa planta possui benefícios econômicos, ecológicos e 
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medicinais. Levando em consideração seu potencial tem-se a oportunidade de 

explorar e conhecer mais sobre seu desenvolvimento, comportamento e recuperação 

em casos de estresse hídrico juntamente com formas de atenuação  para condições 

adversas o qual eventualmente essa espécie venha a ser exposta (SANTOS et al., 

2014).  

Dentre as práticas agronômicas para mitigação de danos morfofisiológicos por 

estresse hídrico, o hidrogel, de acordo com a literatura, pode ser uma das opções para 

maior aproveitamento da água no solo, tendo a capacidade de reter a água e fornece-la 

em quantidades necessárias suprindo até certo ponto a necessidade hídrica de plantas 

(Navroski et al., 2016). Por não ser unanime os benefícios desse polímero 

hidrorretentor e existindo essa possibilidade de utilização no alivio de fatores 

ambientais estressores, objetivou-se com este trabalho avaliar o potencial do mesmo 

na mitigação do déficit hídrico em Eugenia myrcianthes.   

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido em viveiro com 30% de sombreamento, na 

Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), da Universidade Federal da Grande Dourados 

(UFGD), em Dourados – Mato Grosso do Sul (MS). 

Frutos de E. myrcianthes foram obtidos em áreas remanescentes de cerrado, em 

seguida beneficiados manualmente para retirada das sementes, sendo a semeadura 

feita em tubetes.  Ao atingirem altura média de 16 cm as mudas foram transplantadas  

para os vasos preenchidos com areia fina e Latossolo Vermelho Distroférrico (1:1, v/v), 

sendo que em parte dos vasos foi acrescentado na cova anteriormente ao transplantio 

o polímero hidroretentor Forth® gel para plantio.  

As plantas foram separadas em três grupos baseando-se nos seguintes regimes 

hídricos: R1) irrigação contínua (controle) – IC, em que se manteve 70% da capacidade 

de retenção de água por meio do método gravimétrico,  R2) O estresse por restrição 

hídrica – II e R3) II + hidrogel nas covas das mudas na forma de gel momento antes do 

transplantio das mudas.  

 As avaliações foram realizadas em três períodos, sendo: tempo zero (T0 – 0 

dia) período anterior à submissão das plantas á restrição hídrica. Logo após ocorreu a 

suspensão da irrigação e monitoramento a cada dois dias utilizando sistema portátil de 

analisador de gás por infravermelho (IRGA) – LCI Pro- SD ADC Bio Scientific Ltd até 

que a taxa fotossintética (A) de um dos tratamentos de estresse apresentasse valores 

próximos a zero, e assim caracterizou a época F0 (F0 – 0 ao 22º dia), realizando-se a 

retomada da irrigação até que os valores de A fossem próximos ao controle (REC – 22º 
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ao 41 º dia), e realizou-se a avaliação da REC. Os tratamentos foram arranjados no 

delineamento inteiramente casualizado, em subparcelas, sendo a parcela constituída 

dos regimes hídricos (controle, estresse e estresse + H), e nas subparcelas as épocas 

de avaliação: T0,  F0 e  REC com três repetições. As características avaliadas foram 

altura de planta, diâmetro do coleto, área foliar e índice de qualidade de  Dickson em 

que (DICKSON et al., 1960).  

Os dados do experimento foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e 

quando significativos (p<0,05) pelo teste F, as médias dos tratamentos dos diferentes 

regimes hídricos e períodos de avaliação foram comparados pelo teste de Tukey 

(p<0,05), utilizando o software SISVAR. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observamos interação entre os fatores época e tratamento para o 

crescimento em altura das mudas de Eugenia myrcianthes. A altura aumentou durante 

os períodos de avaliação como esperado, entretanto, as mudas que sofreram a 

restrição hídrica mantiveram-se com menor altura (Figura 1). No período F0, onde 

houve maior restrição hídrica, as mudas do tratamento de Estresse+hidrogel tiveram 

valor significativamente semelhante ao das plantas controle, enquanto o tratamento de 

estresse com déficit intermitente sem hidrogel apresentaram menor crescimento.  

No período de REC, as plantas apresentaram o mesmo padrão de 

crescimento da F0, e embora a altura das mudas previamente estressadas, com a 

retomada da irrigação, a altura aumentou significativamente, mas manteve-se menor 

quando comparada com os demais tratamentos.  

       

Figura 1: Altura de mudas de Eugenia myrcianthes em função de três regimes hídricos (controle, 
estresse e estresse+hidrogel) e três épocas de avaliação (tempo zero – T0, fotossíntese zero – F0 22° 
dias após o transplantio – DAT e recuperação – REC 41°DAT). Letras minúsculas comparam os 
tratamentos no mesmo período de avaliação e as letras maiúsculas comparam os períodos no mesmo 
tratamento. Médias seguidas pela mesma letra não deferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Dourados, UFGD, 2020. 
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Na característica diâmetro do colo os fatores em estudos foram significativos de 

forma isolada. Sendo que na figura 2A tem-se q o maior valor ocorreu nas mudas do 

tratamento Estresse+hidrogel, os resultados do tratamento de Estresse comparado ao 

tratamento Controle não variaram, sugerindo que as mudas estressadas não 

apresentaram respostas de crescimento ao longo do tempo em função da restrição 

hídrica. As mudas não se devolveram significativamente em relação ao diâmetro de 

colo ao longo das avaliações, mesmo com a retomada da irrigação, o que causou 

menor média do DC na época REC (Figura 2B). 

 

a) b)

 

Figura 2: Diâmetro de colo de Eugenia myrcianthes em função de três  regimes hídricos(controle, 
estresse e estresse+ hidrogel)  (A) e três épocas de avaliação (tempo zero – T0, fotossíntese zero – F0 
22° DAT e recuperação – REC 41° DAT) (B). Letras minúsculas comparam os tratamentos no mesmo 
período de avaliação e as letras maiúsculas comparam os períodos no mesmo tratamento. Médias 
seguidas pela mesma letra não deferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Dourados, 
UFGD, 2020. 

 

Observamos interação significativa entre tratamentos para área foliar.  Também 

como esperado, a área foliar das mudas aumentou com o tempo de avaliação (Figura 

3). Na F0, a área foliar das mudas dos tratamentos de Esresse+hidrogel e Estresse, 

respectivamente, mostraram resultados que comparados com o tratamento Controle, 

foram significativamente menores. Ou seja, mesmo com o hidrogel presente, o déficit 

hídrico reduz a área foliar, embora tenha sido 22% maior que nas plantas de Estresse 

com hidrogel. Entretanto, na fase de REC, após a reirrigação das mudas, os valores 

das plantas do tratamento de Estresse+hidrogel são maiores que os valores das 

plantas do tratamento de Estresse e são estatisticamente iguais ao das plantas do 

tratamento Controle. Sendo assim, a presença do hidrogel favoreceu a recuperação da 

área foliar nesta fase. 
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Figura 3: Área foliar de mudas de Eugenia myrcianthes em função de três regimes hídricos (controle, 
estresse e estresse+hidrogel) e três épocas de avaliação (tempo zero – T0, fotossíntese zero – F0 22° 
dias após o transplantio – DAT e recuperação – REC 41°DAT). Letras minúsculas comparam os 
tratamentos no mesmo período de avaliação e as letras maiúsculas comparam os períodos no mesmo 
tratamento. Médias seguidas pela mesma letra não deferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Dourados, UFGD, 2020. 

 

Estes resultados corroboram com os de Felippe et al. (2017), onde a área foliar 

das mudas de Eucalyptus eurograndis foram maiores no tratamento com a presença do 

hidrogel. O autor ainda afirma que, dessa forma, com uma maior área foliar, 

consequentemente, maior será a área fotossinteticamente ativa das plantas e por sua 

vez a assimilação de substâncias fotossintetizadas. 

Na análise que avalia o IQD, houve interação entre os fatores de época e 

tratamento. Observamos diferença significativa a partir do tratamento com hidrogel na 

época de recuperação. As mudas com hidrogel apresentaram IQD de 0,29 já as mudas 

do tratamento de estresse diminuíram, em média, 55% (Figura 4). Demonstrando que 

as mudas do tratamento estresse + H possui um maior balanceamento da parte aérea 

com a radicular.  
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Figura 4: Índice de Qualidade de Dickson (IQD) de mudas de Eugenia myrcianthes em função de três 
regimes hídricos (controle, estresse e estresse+hidrogel) e três épocas de avaliação (tempo zero – T0, 
fotossíntese zero – F0 22° dias após o transplantio – DAT e recuperação – REC 41°DAT). Letras 
minúsculas comparam os tratamentos no mesmo período de avaliação e as letras maiúsculas 
comparam os períodos no mesmo tratamento. Médias seguidas pela mesma letra não deferem entre si 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Dourados, UFGD, 2020. 

 

O uso do hidrogel facilitou a recuperação das mudas de Eugenia myrcianthes  

após déficit hídrico em altura, área foliar e distribuição da parte aérea com a radicular.  
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