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A toxidez por ferro em arroz
irrigado e seu agravamento em
anos de El Niño

A safra 2015/16 foi bastante desafiadora
para os produtores de arroz do Rio Grande
do Sul. O fenômeno climático El Niño, um
dos mais severos em décadas, gerou uma
série de prejuízos, especialmente em áreas
sujeitas à inundação. A primavera chuvosa
retardou a semeadura, fazendo com que
muitas lavouras já largassem com potencial
produtivo comprometido. Some-se a isso,
toda a dificuldade no manejo de herbicidas e
fertilizantes nitrogenados, e a maior
propensão a ocorrência de doenças como a
brusone.
Outro problema que se apresentou com

certa intensidade foi a toxidez por ferro, que
pode ter sido favorecido pela constante
saturação do solo, em subsuperfície, desde o
inverno, até o início da irrigação das
lavouras. Variedades suscetíveis, como BR-
IRGA 409, IRGA 417, INTA Puitá CL e INTA
Guri CL, extensivamente cultivadas no
Estado, ficaram sujeitas à manifestação do
problema (Figura 1).
A toxidez por ferro é uma das desordens

nutricionais de micronutrientes mais
importantes no cultivo de arroz, causando
perdas de cerca de 30% do rendimento de
grãos, e, muitas vezes, podendo chegar a
perda total da produção. Os sintomas podem
ser classificados como diretos e indiretos. Em
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ambientes sazonalmente alagados, o ferro se
torna mais abundante na forma disponível as
plantas (Fe+2). Esse processo ocorre pela
respiração dos microorganismos, que em
condições de alagamento, usam rapidamente o
oxigênio disponível, e iniciam a utilização de
compostos minerais para o seu metabolismo.
Assim, os compostos de Fe+3 (inofensivos ao
arroz) são reduzidos a Fe+2 e se tornam
disponíveis para as plantas. Em solos alagados
a abundância nesta forma é muito maior,
podendo, muitas vezes, causar toxidez.
O arroz tem a tendência de absorver mais

ferro do que outras plantas, assim, as formas
reduzidas de Fe+2 entram diretamente pelo
xilema acumulando-se nas folhas da planta,
causando sintomas conhecidos como

Figura 1. Manifestação de toxidez por ferro
(alaranjamento) em cultivar de arroz irrigado
suscetível, no município de Cachoeira do Sul/RS.
Foto: Felipe Carmona.
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bronzeamento (toxidez direta – Figura 2a). Os
sintomas causados indiretamente estão
relacionados com a absorção de nutrientes. O
ferro pode ficar acumulado em volta da raiz do
arroz, pela oxidação do ferro solúvel quando
entra em contato com o aerênquima, onde existe
grande disponibilidade de oxigênio (Figura 2b).
Assim, ocorre a formação da placa férrica, a qual
pode diminuir a absorção de ferro e outros
elementos tóxicos, mas também diminui a
absorção de nutrientes necessários para o
crescimento da planta, podendo causar
desordens nutricionais e alaranjamento (toxidez
indireta). A quantidade de placa férrica aumenta
a adsorção de fósforo na placa, mas nem sempre
está associada à disponibilidade de fósforo para
a planta.

Como manejar o problema da toxidez por
ferro?

A estratégia mais usada para áreas afetadas
pela toxidez é o uso de variedades resistentes,
mas dependendo da região, este método pode
não ser totalmente eficiente. Um exemplo disto é
a manifestação de toxidez por ferro em várias
lavouras semeadas com as variedades IRGA 424
e IRGA 424 RI (Figura 2a). Nesse sentido, o
manejo da água de irrigação pode ser uma
alternativa para o problema, podendo ser usada
em áreas com histórico de toxidez, tanto com o
uso de variedades ditas tolerantes, como
suscetíveis, preservando o potencial produtivo
mesmo em áreas com altos teores de ferro.
Para ilustrar essa alternativa de manejo, foi

realizado experimento em propriedade rural dos

Srs. Erlon e Sandro Cunha, no município de
Restinga Seca, em uma área com histórico de
ocorrência de toxidez por ferro. Foram
testados os seguintes manejos de irrigação:
T1 - Irrigação contínua (IC) desde o estádio
V3-V4, até R6; T2 – início da irrigação em V3-
V4, com supressão da irrigação entre os
estádios V6 e V8 e posterior irrigação contínua
até R6; e T3 - início da irrigação em V3-V4,
com supressão da irrigação entre os estádios
V6 e V8, restabelecendo-se a lâmina de água,
com nova supressão entre V8 e V10 e posterior
irrigação contínua até R6. As parcelas tiveram
a dimensão de 10 x 10 m, sendo que todas
foram entaipadas (altura média de 40 cm) e
com entrada de água individual, para permitir
os diferentes manejos da água.
Foram testadas duas cultivares

contrastantes quanto à tolerância à toxidez
por ferro: BR-IRGA 409, suscetível e IRGA
425, tolerante (Figura 3). A cultivar BR-IRGA
409 foi lançada em 1979 e é extensivamente
cultivada na Fronteira Oeste do RS, devido à
boa adaptação e excelente qualidade de
grãos. Já a variedade IRGA 425, lançada em
2010 e apesar de ter uma área plantada
irrisória, foi utilizada por sua tolerância a
toxidez. O início da irrigação ocorreu no
estádio V3, logo após a aplicação do herbicida
e da primeira adubação nitrogenada de
cobertura. Quando as plantas atingiram a
diferenciação do primórdio floral, foram
realizadas coletas de folhas, para análise dos
teores de Fe. Ao final do ciclo da cultura,
procedeu-se a colheita de grãos.

Figura 2. Sintoma de toxidez direta de ferro (bronzeamento) em lavoura de arroz da cultivar
IRGA 424 (a). Raízes de uma planta de arroz (cultivar BRS Pelota) com sintomas de toxidez
indireta nas folhas, com formação de placa férrica ao redor das raízes. Fotos: Felipe Carmona
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Diminuição dos efeitos da toxidez por ferro
em função do manejo da irrigação

Os teores de ferro na terceira folha
totalmente expandida foram bastante variáveis
entre os tratamentos na variedade suscetível,
BR-IRGA 409 (Figura 4). Sob irrigação
contínua, os teores foram próximos de 550 mg
kg-1, teor considerado acima do crítico para
manifestação de toxidez, de 300 mg kg-1

(Becker & Asch, 2005). Já os teores de Fe no
tecido no tratamento com duas supressões de
irrigação, foram cerca de 10 vezes inferiores
em relação à testemunha, o que demonstra a
efetividade desse método de irrigação na
mitigação do problema. Mesmo na variedade
considerada tolerante (425), houve redução
nos níveis de Fe no tecido com a adoção da
oxigenação temporária do solo, tanto uma,
quanto duas vezes (Figura 4).

Figura 4 – Teor de ferro no tecido das
variedades BR-IRGA 409 e IRGA 425, em
função do manejo da irrigação: irrigação
contínua (IC); supressão da irrigação entre os
estádios V6-V8; e supressão da irrigação entre
os estádios V6-V8 e V8-V10.

Figura 3. Aspecto do experimento realizado
em Restinga Seca, entre duas cultivares
contrastantes a toxidez indireta por ferro: BR-
IRGA 409 e IRGA 425. Foto: Felipe Carmona.

Figura 5. Coloração da solução do solo, em
função do manejo da irrigação: irrigação
contínua (a); supressão da irrigação entre os
estádios V6-V8 (b); e supressão da irrigação
entre os estádios V6-V8 e V8-V10 (c). Foto:
Felipe Carmona.

No mesmo momento em que foram feitas as
coletas de folha para análise dos teores de
ferro, foram realizadas também coletas de
solução do solo, na profundidade de 10 cm,
com o mesmo propósito. A coloração da
solução já foi um evidente indicativo do efeito
do manejo da irrigação sobre o conteúdo de
ferro na solução (Figura 5). Os teores de ferro
sob irrigação contínua foram duas e quatro
vezes superiores em relação ao manejo com
uma e duas supressões, respectivamente.

À exemplo do verificado nos teores de ferros
nas folhas e na solução do solo, o rendimento
de grãos da variedade BR-IRGA 409 foi
consideravelmente afetado pelo método de
irrigação, sendo que a produção de grãos no
tratamento com dois ciclos de supressão foi,
em média, 2,3 t ha-1 superior a produtividade
da testemunha, com irrigação contínua
(Figura 6).

Figura 6 – Rendimento de grãos das
variedades BR-IRGA 409 e IRGA 425, em
função do manejo da irrigação: irrigação
contínua (IC); supressão da irrigação entre os
estádios V6-V8; e supressão da irrigação entre
os estádios V6-V8 e V8-V10.
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Considerações finais

A irrigação intermitente no cultivo de arroz
irrigado, em solos afetados pela toxidez por
ferro mostrou-se um método eficaz de
mitigação dos problemas fisiológicos
associados a esse estresse em variedade
suscetível, já que diminui os teores de ferro
nas folhas a níveis abaixo do crítico.
A supressão da irrigação por duas vezes,

entre os estádios V6-V8 e V8-V10, proporcionou
incrementos de rendimento de 60% na
variedade BR-IRGA 409, em relação à
irrigação contínua, tornando essa prática uma
alternativa para produtores de arroz que
utilizam cultivares sensíveis em áreas afetadas
pela toxidez por ferro.
No entanto, a supressão da irrigação deve

ser utilizada com muito critério pelos
produtores que enfrentem esse tipo de
problema, sendo de fundamental importância
a observância dos seguintes aspectos:
1) Controle de plantas invasoras: é de
fundamental importância que o controle de
invasoras seja feito de forma eficiente no
estádio V3-4, caso contrário, a supressão
da irrigação em V6 pode piorar a re-
infestação dos quadros. Se este controle
for eficiente, o sombreamento da lavoura
pelas plantas de arroz não permitirá a re-
infestação.

2) Adequação do sistema de irrigação: a
supressão da irrigação, especialmente em
meses quentes e com plantas de arroz já
em adiantado desenvolvimento, exigirá um
redimensionamento do sistema de
irrigação, sob risco de a lavoura ficar “no
seco”, por um período muito extenso.

3) Incidência de doenças: a supressão da
irrigação pode ocasionar maior incidência
de doenças, como a brusone, por exemplo.
Este risco, portanto, deve ser levado em
consideração, muito embora, no presente
estudo, não tenha sido observado
nenhuma diferença entre os tratamentos
com supressão e irrigação contínua.
Os rendimentos obtidos no experimento,

apesar de aplicadas as melhores práticas de
manejo, podem ser consideradas apenas
intermediários. A área de estudo sofreu
sistematização recente, com cortes profundos,
o que reduziu drasticamente os teores de P, K
e MO do solo, expondo a subsuperfície, rica
em óxidos de ferro. Esta é, aliás, uma
condição que favorece a ocorrência de toxidez,
e é muito comum em diversas regiões do
Estado.
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