
Os sistemas de cultivo e a matéria

orgânica do solo
No cultivo de arroz irrigado, os

diferentes métodos de preparo têm
objetivos diversos como melhorar as
condições físicas do solo para facilitar a
germinação, a expansão radicular e o
estabelecimento da cultura, além de
minimizar a competição com plantas
daninhas. Contudo, a intensidade da
mobilização do solo interfere, em maior ou
menor escala, não apenas em atributos
físicos, mas também químicos e biológicos.
Em cultivos de sequeiro, a adoção de

sistemas conservacionistas resulta no
aumento dos estoques de carbono do solo,
especialmente nas camadas superficiais,
pelo aporte sistemático de resíduos
vegetais. O mesmo pode ocorrer em solos
de várzea, o que contribui para o acúmulo
de matéria orgânica (MO) (Figura 1). No
Rio Grande do Sul (RS), de modo geral, as
lavouras cultivadas com arroz irrigado
ficam em torno de 100 dias sob
alagamento, ou seja, sob anaerobiose. A
ausência de oxigênio torna a decomposição
de materiais orgânicos mais lenta e
ineficiente em solos submersos em
comparação a solos aeróbios e isso resulta
em acumulação líquida de MO em solos de
várzea com alto aporte de resíduos
orgânicos.
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Figura 1 - O plantio direto do arroz irrigado
promove aumento do teor de matéria
orgânica na camada superficial do solo
acarretando na formação de um gradiente de
fertilidade no perfil ao longo do tempo. Com
isso, atributos como pH, toxidez por alumínio,
dinâmica do nitrogênio e do fósforo, por
exemplo, são alterados.

Ou seja, de fato, existe potencial para
acúmulo de matéria orgânica nos solos
cultivados com arroz irrigado, desde que a
palhada seja mantida sobre a superfície
após a colheita. Outra premissa importante
é a quantidade mínima anual de 8 t/ha de
palha no sistema, que se obtém com
produtividade de grãos equivalente,
considerando o índice de colheita do arroz.
Isso, considerando que não haja nenhuma
pastagem ou espécie de cobertura no
inverno. Caso haja, o potencial de acúmulo
será acelerado. Na safra 2014/15, o
rendimento médio da lavoura de arroz no
RS se aproximou das 8 t/ha, o que indica
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que grande parte das lavouras já
apresentaria, em tese, aporte de resíduos
suficientes para acúmulo de MO.

O que a pesquisa nos mostra?
No RS, há pelo menos três ensaios de

longo prazo comparando sistemas de
cultivo em condução atualmente (Embrapa
CPACT e IRGA). E os resultados em termos
de acúmulo de matéria orgânica são
semelhantes. Em Cachoeirinha, um ensaio
iniciado na safra 1995/96 vem comparando
o desempenho do arroz nos sistemas de
preparo convencional (PC) e plantio direto
(PD). No ano de 2011, foram feitas
análises de solo ao longo do perfil. A
Figura 2 ilustra alguns resultados obtidos
na camada de 0-5 cm, onde se concentra o
maior percentual de raízes do arroz.

a) Plantio direto x convencional e a matéria

orgânica e CTC do solo
Os resultados desse ensaio

demonstram que a MO no sistema plantio
direto foi 76% superior em relação ao

Figura 2 - Resultados de alguns atributos
de solo em experimento de longo prazo,
comparando os sistemas de preparo
convencional e plantio direto. Cachoeirinha,
2011.

convencional, e teve importante influência
sobre os demais atributos de solo avaliados.
Sistemas que incluem o cultivo de espécies
de cobertura entre safras, ou que permitem a
manutenção dos resíduos vegetais da safra
anterior (com emergência de plantas
espontâneas na entressafra), promovem a
reciclagem de nutrientes, o que, somado à
alta adição de resíduos vegetais, favorece o
aumento da capacidade de troca de cátions
do solo, como percebido no experimento
(aumento de 49% em relação ao
convencional).

b) Plantio direto x convencional e os teores de Ca,

Mg e K
Naturalmente, por serem importantes

componentes da CTC do solo, houve também
incremento dos teores de Ca (53% em
relação ao convencional), de Mg (78% em
relação ao convencional) e de potássio (17%
em relação ao convencional). Ao promover o
aumento da CTC, a matéria orgânica
beneficia a sorção de cátions trocáveis, como
o cálcio, o magnésio e potássio, aumentando
a saturação por bases do solo.

c) Plantio direto x convencional e os elementos

tóxicos do solo
Além de proporcionar a melhoria da

fertilidade do solo, o plantio direto destacou-
se por apresentar menor concentração de
alumínio trocável, elemento tóxico às
plantas, com teor 3 vezes inferior ao
convencional. Isso também pode ser
atribuído ao incremento da matéria orgânica
no plantio direto, assim como ao maior pH
(6% superior, em relação ao convencional).

d) Plantio direto x convencional e a densidade do

solo
Dentre os parâmetros físicos, a densidade

do solo é um dos mais relevantes por refletir
as características do sistema poroso. Ações
sucessivas de preparo ao longo dos anos
podem trazer sérios problemas de drenagem,
assim como promover a compactação
subsuperficial, dificultando a movimentação
da água e a aeração nesses solos. Em solos
não-expansivos, como o desse estudo, os
principais atributos que afetam a densidade
do solo são a textura, o grau de compactação
e o conteúdo de MO. Nesse trabalho, nota-se
que a densidade de solo foi levemente
inferior no sistema plantio direto (5%), o que
contribui para o melhor estabelecimento
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rendimento do PC, chegando a um pico de
12%, o que não ocorrera em nenhum
momento, caracterizando o período de
consolidação do sistema PD.
O aumento gradativo da produtividade

no PD em relação ao PC está relacionado
ao aumento da MO, e consequente maior
disponibilização de N para a cultura, na
camada de 0 – 5 cm (Figura 2). Ao
contribuir de forma efetiva para aumentar
a disponibilidade de MO no solo e reduzir a
sua velocidade de mineralização,
promovendo a liberação gradativa do
nitrogênio para as culturas, o PD se
destaca como estratégia eficaz para
diminuir os gastos com fertilizantes
nitrogenados.
Uma ressalva importante deve ser feita

com relação ao rendimento do arroz no PD,
especialmente nos primeiros anos. A
quantidade de N aplicada na base foi de
em torno de 10 kg/ha, ou menos.
Atualmente, sabe-se que a quantidade de
N na linha de semeadura do arroz
conduzido sob PD deve ser de cerca de 30
kg/ha, o que garante um estabelecimento
inicial muito melhor. Caso esse manejo
tivesse sido adotado nesse estudo,
possivelmente os resultados seriam
diferentes.
Se os custos inerentes ao PC (uma

aração e duas gradagens, óleo diesel, mão
de obra, depreciação do maquinário, etc)
forem contabilizados e convertidos em
sacas de arroz, a relação entre os sistemas
passa a ser favorável ao PD, em termos de
rentabilidade ao produtor. Na Figura 3b, é
possível observar que a rentabilidade do
solo (Amado et al., 1999).

das plantas e melhor desempenho das
culturas sob déficit hídrico, pela maior
capacidade de retenção de água pelo solo.

e) Plantio direto x convencional e a produtividade do

arroz

Além dos resultados referentes ao solo,

esse trabalho nos permite fazer uma análise
da dinâmica do rendimento de grãos
temporalmente. Por se tratar de um ensaio
de longo prazo, com o uso de diferentes
variedades e práticas de manejo da cultura ao
longo dos anos, os resultados de grãos foram
ilustrados em rendimento relativo. Ou seja, o
rendimento do arroz sob preparo
convencional foi sempre considerado a
referência (100%), e a produtividade sob
plantio direto foi expressa percentualmente
em relação ao convencional. A Figura 3a nos
mostra que o arroz cultivado no sistema PD
apresentou rendimento inferior nos primeiros
anos, tendendo a se equiparar ao PC a partir
da safra 2004/05 e superando esse sistema
de preparo nas safras 2007/08 e 2009/10.
Nos primeiros 10 anos a produtividade média
foi 9% inferior no sistema PD, o que era
esperado, já que a imobilização de N pela
microbiota do solo pode afetar o
desenvolvimento inicial da cultura de grãos.
O período de reversão ocorreu nas três

safras seguintes, quando o rendimento médio
do arroz no sistema PD foi apenas 3 %
inferior ao PC, com alta estabilidade de
produtividades nos três anos. Já nas três
últimas safras, o rendimento relativo do
sistema PD foi sempre superior, atingindo
uma média no período 5 % acima do

(a) (b)

Figura 3 - Rendimento relativo da cultura do arroz, entre as safras agrícolas 1994/95 e
2009/10, do sistema de cultivo plantio direto, em relação ao preparo convencional do solo (a) e
entre esses mesmos sistemas, descontando-se os custos inerentes ao preparo do solo no
sistema convencional (b). Cachoeirinha, RS.
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do arroz no sistema PD foi superior em 9
safras agrícolas, enquanto que no
convencional, foi superior em 7 safras. Esse
resultado foi influenciado, evidentemente,
pelos primeiros anos, onde o rendimento no
PD foi bastante inferior.

Considerações finais
Os resultados do trabalho apresentado

neste informativo indicam claramente os
benefícios que o plantio direto traz em
termos de qualidade do solo e rentabilidade
ao produtor. Em tempos de discussão dos
custos da lavoura arrozeira, a adoção do
plantio direto deve ser encarada como uma
possibilidade real de redução de custos e
ganho ambiental.
Ademais, as produtividades inferiores do

arroz cultivado sob plantio direto em meados
da década de 90 refletem práticas de manejo
que correspondem à realidade daquela
época. Trabalhos mais recentes, como o que
vem sendo realizado no projeto SIPA terras
baixas, em Cristal – RS (assista ao vídeo de
apresentação do projeto em
https://youtu.be/PB4gDwvdEcg), indicam
que não há diferenças em produtividade de
grãos entre os sistemas convencional e
plantio direto. Informativos futuros
abordarão esses dados com maior
profundidade.

https://youtu.be/PB4gDwvdEcg

