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do Projeto 10, um programa de manejo
integrado da cultura do arroz irrigado. A partir
desse Projeto, foi possível um incremento de
produtividade em torno 2,5 t/ha e um
aumento de mais de 100 mil ha na área
cultivada em poucos anos. Com a adoção
dessas práticas integradas de manejo,
especialmente as de construção da
produtividade, foi possível obter respostas
significativas à adubação: na média de 4,3
t/ha e chegando a passar das 6,0 t/ha em
alguns casos. Esse trabalho deu origem a um

O conceito clássico da fertilidade do solo e
os objetivos das recomendações

A Fertilidade do Solo é classicamente definida
como a sua capacidade de fornecer nutrientes
às plantas, em quantidades e proporções
adequadas e de manter a ausência de
elementos tóxicos para o seu desenvolvimento.
Essencialmente, um conceito químico-
mineralista. As recomendações de adubação e
calagem se originam de experimentos de
calibração e de curvas de resposta à adição de
nutrientes desenvolvidos em nível regional. Elas
são efetuadas a partir da análise de uma
camada de solo e seu objetivo é elevar o seu
pH até um determinado valor (5,5, para o arroz
irrigado e 6,0, para a soja) e prover nutrientes
(essencialmente nitrogênio, fósforo e potássio),
que são indicados para diferentes expectativas
de resposta à adubação, no caso do arroz
irrigado, e de produtividade, no caso da soja
(Figura 1).

As recomendações de adubação e
calagem para o arroz irrigado não tem
melhorado a fertilidade do solo

A grande evolução recente na lavoura
arrozeira do RS é, em grande parte, resultante
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Construção da fertilidade do solo em terras baixas: o 

arroz e a soja têm contribuído?
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Figura 1. O manejo da fertilidade do solo para
o arroz e soja em terras baixas é baseado na
filosofia da “tecnologia de insumos”.
Associado ao manejo inadequado do solo, o
resultado pode ser a dependência maior de
fertilizantes no médio prazo.
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sistema avançado de recomendações de
adubação, sui generis no mundo, para
expectativas de resposta em função do nível de
manejo adotado. Entretanto, apesar dos ganhos
significativos e econômicos obtidos pelas
recomendações – 3,0 t/ha, na média de oito
safras (Figura 2), o balanço de nutrientes no
sistema foi negativo (Tabela 1).

No caso do nitrogênio, mesmo considerando
uma eficiência de 70% de sua utilização pelo
arroz, que é o máximo presumível, houve uma
exportação pelos grãos superior (928 kg/ha) ao
disponível pela adubação (670 kg/ha) nesses
oito anos. Como não houve diferença no teor de
matéria orgânica (Tabela 1), esse nitrogênio
adicional (258 kg/ha) foi proveniente do solo,
principalmente pela decomposição dos resíduos
orgânicos. Para o fósforo (P) disponível, o teor
baixou de 13,4 para 4,7 mg/kg. Mas o caso mais
emblemático é o do potássio (K) disponível, pois
apesar de ter havido um excedente adicionado
de 257 kg/ha de K2O, o seu teor no solo
diminuiu de 43 para 12 mg/kg (Tabela 1).

A baixa fertilidade é ainda uma realidade nos
solos arrozeiros do RS (Tabela 2). Além de
apresentarem teores baixos de argila (71% dos

solos com menos de 25%); baixos em matéria
orgânica (71% com menos que 2,5%), são
ácidos a extremamente ácidos (78% com pH
menor que 5,5). Ademais, uma considerável
fração (39%) apresenta deficiência de fósforo
e uma grande parte (67%) apresenta
deficiência de potássio, exigindo a adição
anual de altas doses desses nutrientes,
especialmente de potássio.

As recomendações de adubação para
a soja não têm melhorado a fertilidade
dos solos arrozeiros

O cultivo da soja em solos arrozeiros deve
também seguir as práticas integradas da
cultura. Entretanto, sua necessidade em
fertilidade do solo em relação ao arroz irrigado
é maior, tanto para o fósforo (maiores teores
críticos), quanto para o potássio (maior
exportação pelo grão). Ademais, a soja é
mais sensível à acidez do solo (pH≥6,0).
Diante disso, o potencial de resposta da

soja a adubação e calagem em solos de
várzea é alto. Em ensaio conduzido na
Estação Experimental do Arroz (EEA/IRGA), o
incremento em produtividade da soja, sob
diferentes níveis de adubação, foi de até 2,2
t/ha (Figura 3).

Figura 2. Resposta do arroz irrigado à adubação
em manejo integrado da lavoura de arroz
irrigado.

Tabela 1. Balanço de nutrientes no sistema e
no solo, após oito anos de manejo integrado do
arroz irrigado.

Tabela 2. Distribuição de faixas/classes dos
atributos de fertilidade do solo e teor de argila
dos solos arrozeiros do RS.

Figura 3. Resposta da soja em função de
níveis de adubação para diferentes
produtividades em terras baixas (EEA/IRGA
– Safra 2012/13).
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Os ganhos em produtividade da soja pela
adubação fosfatada e potássica também são
significativos e, considerando os preços vigentes
no mercado, são altamente rentáveis. Por outro
lado, o balanço de fósforo no cultivo da soja
(entradas e saídas) (Tabela 3) é bastante
negativo (-47 kg/ha de P2O5), quando da sua
não adição (testemunha); porém bastante
positivo (+38 kg/ha de P2O5) na sua maior dose
(110 kg/ha de P2O5). Nas demais doses, a
tendência é de pouca variação (para mais ou
para menos). Essas variações se refletem da
mesma forma nos teores no solo (Tabela 3).

Tabela 3. Balanço de fósforo em função da
resposta da soja a doses de sua adição ao solo.

Entretanto e, a exemplo do que ocorreu com
o potássio nos solos em cultivo com o arroz
(Tabela 1), o balanço desse nutriente no
cultivo de soja foi sempre negativo, variando
de -7 a -69 kg/ha, exceção feita à maior dose
(145 kg/ha de K2O), em que o balanço entre as
entradas como adubo e as saídas nos grãos foi
positivo (+43 kg/ha de K2O) (Tabela 4). O
saldo final desse nutriente no solo foi negativo
em todas as doses adicionadas, variando de –
44, na testemunha, a -32 kg/ha, na maior dose.

Os solos das regiões arrozeiras e disponíveis
para o cultivo da soja (Tabela 5) têm um grau
alto de restrição pela acidez (somente 6%
possuem pH maior do que 6,0 e 84% têm
restrição causada pelo Al. Além de serem
predominantemente arenosos e baixos em
matéria orgânica (Tabela 2), têm alta restrição
pela baixa disponibilidade de fósforo (87%

abaixo do teor crítico) (Tabela 5).
Mesmo que o teor disponível de potássio

esteja em situação um pouco melhor, com
46% das amostras acima do teor crítico
(Tabela 5), o seu maior problema, de perdas
no sistema persiste tanto para o cultivo da
soja (Tabela 4) como no de arroz irrigado
(Tabela 1).

Tabela 4. Balanço de potássio em função da
resposta da soja à doses de sua adição ao solo.

Considerações e perspectivas

Os resultados dos atributos químicos dos
solos arrozeiros aqui apresentados, tanto para
o cultivo do arroz irrigado como para a soja,
são muito claros em demonstrar a grande
resposta dessas culturas à adubação,
especialmente do arroz irrigado. Mas apesar
disto, a sua fertilidade não melhora, mesmo
aplicando doses maciças de adubos. O
problema é mais grave com o potássio que,
apesar de haver balanço positivo entre as
quantidades adicionadas e as exportadas pelos
grãos, o seu teor no solo diminui. Isto, porque
esse nutriente não faz parte do tecido
estrutural das plantas e tão logo tenha
cumprido suas funções, é prontamente liberado
para o meio externo no estádio de maturação,
entrando no equilíbrio do solo e ficando,
portanto, sujeito a perdas.
Os hábitos vigentes de cultivar a terra têm

origem cultural pois “a utilização dos solos no
Brasil se caracterizou, desde o início da
colonização, pela implantação de sistemas
agrícolas imediatistas que visavam a
exploração cíclica e migratória dos recursos
naturais”. Isto é particularmente importante no
sistema produtivo do arroz irrigado na metade
Sul do Rio Grande do Sul, predominantemente
(>50%) cultivado pelo arrendatário da terra.
Assim, no sistema tradicional arroz-pousio, com
pastejo na resteva ou na sucessão natural da
pastagem, não se caracteriza uma verdadeira
parceria entre arrendador e arrendatário, mas
sim de aproveitamento recíproco: o proprietário
da terra (fazendeiro) procura aproveitar o
efeito residual da adubação efetuada no arroz e
o arrozeiro imagina tirar proveito da reciclagem
da excreta animal. Como resultado, verifica-se
exaurimento do solo, tal como demonstrado
neste trabalho.
As perspectivas de mudança e de melhoria

dessa situação passam por uma verdadeira
parceria entre os agentes e uma mudança
radical no uso da terra em que tanto o
proprietário como o arrendatário ganhem, com
ações planejadas em conjunto, tendo em vista
a intensificação sustentável de uso do solo.


