
O patamar atual de produtividade da
lavoura de arroz do Rio Grande do Sul
reflete a adoção, por parte do produtor,
dos conceitos de manejo integrado da
cultura. Do início dos anos 2.000 até a
safra atual, houve incremento de
produtividade superior a 50%, na média do
Estado. Boa parte desse incremento resulta
das recomendações oficias de adubação,
baseada em uma rede de experimentos
realizados em diversos locais, anos e tipos
de solo e considerada consistente e de alto
retorno econômico (Genro Jr. et al., 2010).
Tais recomendações, que dependem da
expectativa de resposta do arroz à
adubação, podem chegar a valores de 150,
70 e 135 kg ha-1 de N, P2O5 e K2O,
respectivamente, em solos de baixa
fertilidade.
Entretanto, a maior parte dos estudos

que deram origem às atuais
recomendações foi realizada em solos sem
a introdução de espécies de cobertura de
inverno e no sistema de sucessão arroz-
arroz. Embora esse modelo de produção
abranja grande parte das lavouras do RS,
não contempla os sistemas integrados de
produção agropecuária (SIPA) vigentes nas
regiões orizícolas denominadas Zona Sul,
Campanha e Fronteira Oeste (Figura 1).
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Figura 1 – A presença do animal nos

sistemas de produção estimula a produção de
raizes pelas forrageiras e a ciclagem de
nutrientes, o que limita a interpretação da
análise de solo como critério para a adubação
da lavoura cultivada em sucessão, já que a
cinética de liberação dos nutrientes contidos
tanto no tecido das espécies forrageiras
antecessoras, quanto nos dejetos dos
animais, é subestimada.

Nestas regiões, a adoção de sistemas
integrados de produção agropecuária é
comum, sendo que, em muitos casos,
áreas aptas ao cultivo de arroz são
cultivadas por dois a seis anos
consecutivos com espécies forrageiras de
inverno e de verão, até serem cultivadas
novamente com arroz irrigado.
Nesses casos, mesmo que os resultados

de análise do solo indiquem a necessidade
de determinada quantidade de N-P-K, o
atual sistema de recomendação de
adubação para o arroz irrigado superestima
a quantidade de fertilizantes a aplicar, o

A análise de solo e os sistemas

integrados de produção agropecuária
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que leva, por exemplo, à ocorrência de
acamamento e doenças no arroz, dois
efeitos típicos de excesso de N da
adubação, caracterizando menor eficiência
de uso dos fertilizantes, com potencial
impacto ambiental negativo.

Estimativa de economia de fertilizantes na

lavoura de arroz, em função da pecuária

Neste sentido, foi realizado um estudo
com o objetivo avaliar a resposta da
cultura do arroz às atuais recomendações
de adubação para a cultura em sistemas
integrados de produção agropecuária, em
diferentes classes de solo do Rio Grande do
Sul.
O trabalho foi realizado na safra agrícola

2012/13, em propriedades nos municípios
de Dom Pedrito, Uruguaiana, Mostardas e
Camaquã, em diferentes classes de solo e
com intensidades variáveis de rotação com
o arroz (Quadro 1).

Em cada local foram coletadas amostras
de solo para determinação da
recomendação de adubação do arroz em
sucessão, considerando a máxima
expectativa de resposta da cultura. A dose
de NPK em cada local, foi então fracionada,
compondo os cinco tratamentos, em cada
lavoura: T1 – testemunha, sem adubação;
T2 – 25 % da dose recomendada; T3 – 50
% da dose recomendada; T4 – 75 % da
dose recomendada e T5 – 100 % da dose
recomendada (Quadro 2, Figura 2).

Quadro 2 – Quantidade de nitrogênio,

fósforo e potássio requeridos (no T5) e custo
da adubação (preços de março de 2013), em
cada local estudado.

Magnitude da contribuição da fase pecuária sobre a

resposta do arroz à adubação

Os resultados de rendimento de grãos em
função da adubação nos diferentes locais
foram utilizadas para o cálculo das frações
percentuais de máxima eficiência econômica
(FMEE) de uso de fertilizantes, em relação a
dose recomendada pelo critério da SOSBAI
(2012) da combinação de N-P-K, em cada um
dos locais estudados, assim como o
incremento de rendimento proporcionado
pela FMEE (IFMEE).
A resposta do arroz irrigado a adubação foi

diferenciada entre os locais. O incremento
mais expressivo ocorreu em Camaquã
(Figura 3a), justamente no local com menor
tempo de rotação arroz - pecuária. Nessa
área, verificou-se também a menor
produtividade do tratamento sem adubação,
com cerca de 7,0 t/ha, ao passo que nos
outros locais as produtividades, na
testemunha, sem adubação, foram superiores
a 9,0 t/ha. O destaque, nesse sentido, foi
Uruguaiana, onde a produtividade partiu de
aproximadamente 12,0 t/ha (Figura 3d).
Em uma rede de 23 experimentos

realizados no sistema arroz-pousio-arroz, nos
mais variados tipos de solos de várzea do Rio
Grande do Sul, Genro Jr et al. (2010)
verificaram incremento médio do arroz
irrigado pela adubação de 3,2 t/ha, sendo
que a máxima resposta chegou a quase 4,0
t/ha em um dos locais. Entretanto, e ao
contrário do presente estudo, naquele
trabalho os tratamentos testemunha, sem

adição de fertilizantes, apresentaram

Quadro 1 – Localização e histórico de uso
da terra nas áreas estudadas.

Figura 2 – Em cada um dos locais, os

produtores cederam uma pequena área para a
realização do estudo. Na foto, área
experimental conduzida na Fazenda
Cavalhada, em Mostardas. No talhão à
esquerda, visualiza-se o estado original do
campo sob pastejo, antes da implantação da
lavoura de arroz.
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rendimento médio de 6,5 t/ha, enquanto no
presente, a média foi de 9,7 t/ha. Estes
resultados são um consistente indicativo dos
efeitos que a integração com a pecuária têm
sobre a cultura do arroz.
Em um SIPA consolidado, a oferta de

nutrientes é constante, uma vez que existem
diferentes fontes em decomposição (resíduos
de plantas e dejetos animais), sendo os
nutrientes liberados de forma diferente entre as
duas fontes. A ingestão de forragem pelos
animais estimula o crescimento das plantas
pastejadas contribuindo para a maior extração
e reciclagem dos nutrientes por meio da
excreção de fezes e urina.
Por possuírem sistema radicular fasciculado

e agressivo, as gramíneas tendem a promover
maior agregação ao solo, ficando a matéria
orgânica protegida no interior dos agregados,
evitando sua decomposição. Quanto maior o
tempo de cultivo dessas espécies forrageiras,
maiores os efeitos benéficos sobre o sistema.
Isto ficou bastante evidenciado neste trabalho,
uma vez que as menores respostas à adubação
foram verificadas em Dom Pedrito, Mostardas e
Uruguaiana (Figura 3b,c,d), locais onde o
cultivo de espécies forrageiras sob pastejo foi
de cinco a 16 anos. Por outro lado Camaquã,
cujo solo estava há apenas dois anos sem
cultivo de arroz, apresentou maior resposta
(Figura 3a).

Neste sentido, é natural que a simples
análise de solo não seja suficiente para indicar
a correta recomendação de adubação para o
arroz, quando esta cultura encontra-se inserida
em um SIPA consolidado (ou em consolidação),
já que boa parte dos nutrientes não está
prontamente disponível na solução do solo, mas
sim, “estocada” na biomassa aérea e de raízes
das plantas, e na biomassa microbiana. Com
isso, o aumento inicial de carbono orgânico em
sistemas que incluem o cultivo de espécies
forrageiras ocorre inicialmente na superfície do
solo, mas, com o decorrer do tempo, pode
haver acúmulo no perfil a até 20 cm de
profundidade. Como a amostragem do solo
neste trabalho foi realizada na camada de 0-20
cm, provavelmente a maior concentração de
nutrientes proporcionada pela ILP foi “diluída” e
não detectada pelos atuais métodos analíticos,
especialmente nos locais com maior tempo sem
o cultivo de arroz (Mostardas e Uruguaiana). A
amostragem de camadas de solo mais
superficiais, portanto, pode ser uma alternativa
para uma interpretação mais precisa da análise
de solo, para fins de recomendação de
adubação do arroz em sistemas integrados de
produção.

Figura 3 – Resposta do arroz irrigado a

aplicação de frações de NPK e
determinação da fração de máxima
eficiência econômica, incremente de
rendimento pela aplicação da FMEE
(IFMEE) e lucro líquido pela aplicação da
FMEE (LFMEE).

(a)

(b)

(c)

(d)
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Considerações finais

Os resultados apresentados nesse
Informativo evidenciam que a análise de

solo, isoladamente, pode não ser uma boa
indicadora da quantidade de nitrogênio,
fósforo e potássio a aplicar no arroz irrigado
em sistemas integrados de produção
agropecuária. Isto porquê a produtividade da
cultura tende a ser maior e a sua resposta à
adubação, menor. Nesses sistemas de
integração, a resposta do arroz a adubação
tende a ser tanto menor, quanto maior o
período em que o solo estiver sob pastejo
animal.
Apesar do trabalho ter sido conduzido

com uma cultura específica, os resultados
aqui expressos são universais, e
possivelmente se repliquem em outros
ambientes e sistemas integrados.
Evidentemente, a “economia” de

fertilizantes na cultura do arroz é maior no
primeiro ano da sucessão com a pastagem e
tende a ser menor, ou até desaparecer, num
segundo ano consecutivo de cultivo de arroz,
devendo o produtor adotar os critérios
tradicionais de adubação, tão logo o sistema
de produção se reaproxime de um
monocultivo, sem a presença do animal e
das espécies forrageiras.
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