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A utilização de substratos alternativos tem sido objeto de várias pesquisas visando diminuir os custos de
produção de mudas ou mesmo, viabilizar a utilização de subprodutos disponíveis na propriedade. No entanto,
um bom substrato deve apresentar algumas características como baixa densidade, boa capacidade de retenção
de água, alta porosidade, alta capacidade de troca de cátions, ser isento de pragas e doenças, de fácil manuseio
e principalmente de custo reduzido. A casca de arroz carbonizada, um subproduto da exploração agrícola
abundante em algumas regiões, vem sendo muito utilizada, tanto pura quanto em mistura na composição de
substratos para produção de mudas de diversas culturas. Uma técnica ainda muito pouco estudada é a adição
de polímeros hidroretentores como condicionadores hídricos de solo, com o objetivo de aumentar a capacidade
de armazenamento de água em substratos para mudas, propiciando a produção de mudas de melhor qualidade.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de verificar o efeito da adição de doses de polímero hidroretentor na
capacidade de armazenamento de água em substratos alternativos em tubetes de 120 mL. O experimento foi
montado e conduzido em casa de vegetação, no setor de Cafeicultura do Departamento de Agricultura da
UFLA no período de 09 a 14/11/2002. O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados (DBC)
em esquema fatorial (6x5) com 4 repetições. Cada parcela foi composta por 5 tubetes. Os substratos utilizados
foram: a) casca de arroz carbonizada (CAC); b) 70% de CAC + 30% de esterco bovino curtido e peneirado
(CAC + E); c) 70% de CAC + 30% de vermiculita (CAC + V); d) 50% de CAC + 50% de substrato
comercial Plantmax Hortaliças ht (CAC + S. C.); e) Substrato comercial Plantmax Hortaliças ht (substrato
comercial) e f) 70% de terra peneirada + 30% de esterco peneirado (substrato padrão). Em cada um destes
substratos foram adicionadas 5 doses de polímero hidroretentor: 0; 4; 8; 12 e 16 kg/m³ de substrato. Inicialmente
foram preparados todos os substratos, homogeneizando os mesmos em sacolas plásticas contendo quantidade
suficiente para encher todos os tubetes de cada tratamento. Retirou-se uma amostra de cada substrato para
a determinação da umidade original. Em seguida foram adicionadas as respectivas doses de polímero para
cada tratamento. Encheu-se todos os tubetes e procedeu-se a pesagem de cada tubete contendo o substrato
com sua umidade original (P1). Em seguida os tubetes foram colocados em bandejas de isopor, para facilitar a
movimentação, foram dispostos em blocos ao acaso e colocados em uma casa de vegetação onde recebeu
uma irrigação abundante durante 12 horas, totalizando 100mm de aplicação de água. Após a irrigação, as
bandejas com os tubetes foram envoltos por uma lona preta, permanecendo cobertos por 48 horas para que
toda a água em excesso drenasse. Transcorrido este período os tubetes foram novamente pesados, estando o
substrato no máximo de retenção de água (P2) e sem haver ocorrido evaporação. O armazenamento de água
pelos substratos foram quantificados em gramas de água por tubete (P2 – P1). O polímero hidroretentor
utilizado como condicionador hídrico de solo foi o de marca comercial Hydrosolo®, constituído de cadeias
poliméricas, micronutrientes (Cu, Zn, Mo e Fe) e bicarbonatos. Trata-se de um pó insolúvel em água, de cor
acinzentada e pH entre 5,0 e 5,5. Os resultados obtidos permitiram concluir que os substratos estudados se
comportam de maneira diferente quando na presença das doses de polímero hidroretentor utilizadas, quanto
ao armazenamento de água. A adição de doses de polímero hidroretentor variando entre 0 e 16 kg/m³ de
substrato proporciona um aumento linear no armazenamento de água por tubete em todos os substratos
estudados, a exceção do substrato padrão composto de 70% de terra argilosa e 30% de esterco bovino. Os
substratos constituídos por pelo menos 70% de casca de arroz carbonizada apresentam maiores médias de
armazenamento de água, com destaque para o substrato CAC + V.
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