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Descrição geral 

Hidrogel é um condicionador de solo que aumenta a capacidade 

de retenção de água dos solos e compostos de plantação. Com a 

aplicação do produto a frequência de irrigação e a perda de 

nutrientes importantes por lexiviação são reduzidas. O 

desenvolvimento das plantas é impulsionado ao mesmo tempo 

que se poupa água e fertilizantes. 

 

Composição 

Homopolímero de ácido acrílico e potássio, reticulado, capaz de 

absorver a água e depois libertá-la. Também denominado 

poliacrilato derivado do potássio ou ácido poliacrílico - sal de 

potássico. 

 

Granulometria 

SGN 300 (Grânulos com dimensão média de 3,0 mm). 

 

Áreas de aplicação 

 Paisagismo, horticultura ornamental, reflorestações, 

agricultura. 

 Plantação ou transplantação de todo o tipo de plantas, 

incluindo árvores e arbustos; 

 Instalação de relvados ornamentais, desportivos ou campos 

de golfe, por sementeira ou tapete; 

 Melhoramento de substratos de sementeira ou plantação; 

 Plantação de florestas de pinheiro, eucalipto e outras 

árvores. 

 Adequado para aplicação em mirtilos e outros pequenos 

frutos. 

 

Propriedades 

 Produto orgânico de produção sintética, o que garante a 

estabilidade do produto em todos os lotes e evita as 

variações típicas dos produtos orgânicos de origem natural. 

 Absorve rapidamente a água da rega ou chuvas, mas sem 

prejudicar os espaços reservados ao ar (porosidade). 

 Tem alta capacidade de absorção da água de rega e 90% da 

água absorvida fica disponível às plantas por pressão 

osmótica das raízes. 

 Optimiza as condições de humidade do solo, garantindo um 

reservatório de água para as plantas em desenvolvimento.  

 A distribuição de humidade do solo passa a ser mais 

homogénea. 

 Melhora a permeabilidade do solo e evita a sua 

compactação. 

 Absorve e liberta repetidamente água e nutrientes, 

mantendo a eficácia durante longos períodos de tempo 

(anos). 

 O gel que forma tem alta estabilidade e funciona a 100% 

mesmo em situações de elevada pressão no solo. Os grânulos 

permanecem estáveis durante todo o período de instalação e 

desenvolvimento das plantas. 

 Reduz as necessidades de irrigação até 50%, porque ajuda a 

reduzir as perdas por infiltração e lexiviação. 

 Reduz o choque da transplantação e os efeitos da seca. 

Aumenta a taxa de sobrevivência das plantas em condições 

extremas.  

 Permite plantas de qualidade, com menos custos em 

manutenção. 

 Permite alargar as épocas de transplantação e sementeira. 

 

 

Doses e modo de aplicação 

As doses podem variar dependendo do clima, e dos tipos e 

quantidades de fertilizantes utilizados. A dose deve ser definida de 

acordo com a altura da planta, do volume da sua raiz ou do 

tamanho das plântulas. 

 

Aplicação geral em árvores, fruteiras, pequenos frutos, arbustos e 

plantação florestal: 

Hidratar 0,8 kg de Hidrogel em 100 L de água. Usar cerca de 200 

ml de hidrogel hidratado na plantação de árvores de 30 a 50 cm 

de altura. 

No caso de árvores de maior porte aumentar a dose 

proporcionalmente. 

 

Substrato de sementeira ou plantação (seco) 

Pequenas quantidades: 2 - 4 g/l de substrato 

Grandes quantidades: 1,5 a 3 Kg/m3 

Plantações em campo aberto: 

- clima muito quente e seco; solos arenosos; solos com pouca 

matéria orgânica: 3 Kg/m3 

- clima muito quente e seco; solos argilosos/arenosos; solos 

com percentagem média de matéria orgânica: 2,5 Kg/m3 

- clima muito quente e seco; solos arenosos; solos com elevada 

percentagem de matéria orgânica: 2 Kg/m3 

- clima muito quente com precipitação irregular; solos 

arenosos; solos com elevada percentagem de matéria orgânica: 

1,5 Kg/m3 

 

Relvados: 

Seco: 30 - 70 g/m2 ou 70 - 100 g/m2 se a área for sujeita a seca. 

Hidratado: 4 L/m2 (hidratação à proporção de 8 g para 1 L de 

água). 
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Agricultura em geral: 

Seco: 1,25 - 4 g/plântula ou 15 - 60 kg/há. 

Hidratado: 2 - 4 L de gel por cada 10 m lineares (hidratação à 

proporção de 8 g para 1 L de água). 

 

Guia de aplicação 

Pode ser aplicado em seco ou pré-hidratado, em forma de gel. 

 

Seco 

 Envolver uniformemente no substrato de sementeira ou 

plantação, e usá-lo normalmente. 

 Na preparação do terreno, incorporar o produto nos 

primeiros 15 a 20 cm (que será a zona radicular). 

 Em ambos os casos, pode aproveitar-se para aplicar o adubo 

ao mesmo tempo. No final dos trabalhos deve fazer-se uma 

rega prolongada, para que os grânulos hidratem e se 

transformem em gel. 

 A última camada de substrato (3-5 cm) deve ser sem 

Hidrogel, pois se ficar à superfície fica sujeito aos factores 

ambientais que irão acelerar a sua degradação. 

 

Pré-hidratado 

 Na plantação e transplantação em cova deve usar-se o 

produto hidratado, em forma de gel. 

 Para fazer o gel deve usar-se a proporção de 8 g por cada 

litro de água, ou uma parte de Hidrogel para 8 partes de 

água. 

 Deve colocar-se primeiro o produto seco no recipiente e 

adicionar a água depois.  

 Espera-se cerca de 20 a 30 minutos até à hidratação 

completa dos cristais. Se necessário, pode-se agitar, para 

evitar a formação de grumos. 

 Pode adicionar fertilizante líquido (máximo 0,1%) ao gel. 

 De seguida aplica-se o produto na cova (cumprindo as doses 

indicadas para o tamanho e as necessidades hídricas de cada 

planta), coloca-se a planta e cobre-se com substrato, como 

de costume. 

 Neste método é possível adicionar ao solo grandes 

quantidades de água sem que haja perdas por infiltração. 

 Na preparação do terreno, incorporar o gel nos primeiros 15 

a 20 cm (que será a zona radicular) e proceder aos trabalhos 

como habitualmente. 

 A última camada de substrato (3-5 cm) deve ser sem 

Hidrogel, pois se ficar à superfície fica sujeito aos factores 

ambientais que irão acelerar a sua degradação. 

 

 

 

 

 

 

Armazenamento 

O produto deve ser armazenado na embalagem original, bem 

fechada, em local seco e à temperatura ambiente. 

 

Toxicologia/Ecologia 

Ambientalmente seguro e biodegradável. Integra-se no ciclo do 

carbono sem afectar o solo e os seus microrganismos. 

Não tóxico para as plantas, organismos do solo e cursos de água, 

de acordo com o OCDE - Test Ecology. 

 

Embalagem 

Sacos de 20 kg e saquetas de 0,8 kg. 

 


