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A evolução das recomendações de 

adubação para o arroz no Rio Grande do Sul

As recomendações de adubação para a
cultura do arroz irrigado no Rio Grande do
Sul vêm passando por constante evolução ao
longo dos anos, em função de uma série de
fatores, especialmente o crescimento do
potencial produtivo das cultivares e
aperfeiçoamento das práticas de manejo das
lavouras. Com isso, fatores como o ciclo de
desenvolvimento das variedades, época de
semeadura e inserção da lavoura de arroz
em sistemas integrados de produção
passaram a ter maior influência sobre o
potencial de resposta a adubação. Nesse
sentido, ferramentas computacionais que
considerem esses aspectos podem
potencializar a resposta do arroz a adubação.
Nesse Informativo, é descrito o programa
computacional “ADUBARROZ” (Figura 1) que
fornece a recomendação das doses de N-P-K-
S, para a adubação de base e de cobertura e
a necessidade de calcário para a cultura do
arroz, a partir das informações fornecidas
pelo usuário em uma sequência de telas
simples. O sistema considera diversos fatores
que influem sobre a resposta a adubação
pela cultura, além de possibilitar a

Felipe Carmona é Engenheiro Agrônomo, Dr. em Ciência do Solo

pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador da Integrar –

Gestão e Inovação Agropecuária. E-mail: felipecarmona@integrarcampo.com.br

Ibanor Anghinoni é Eng. Agrônomo e PhD. em Ciência do Solo.

Professor Titular do Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Consultor Ad Hoc da Integrar –

Gestão e Inovação Agropecuária. E-mail: ibanghi@ufrgs.br

comparação de custos entre diferentes fontes de
fertilizantes, gerando um relatório final com
expressão gráfica do manejo dos insumos no
tempo.

Figura 1. Tela de apresentação do Programa
lançado pelo IRGA e com a nominata dos
autores que, à época do lançamento, eram
pesquisadores da autarquia.

Os atributos de solo, para elaboração da
recomendação são requeridos (Figura 2) e
subsidiarão o sistema para calcular a expectativa
de resposta de acordo com as características do
solo, associadas a aspectos que interferem na
resposta da cultura do arroz à adubação.
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Figura 2. O usuário deve indicar os atributos de
solo do talhão/lavoura para o qual será feita a
recomendação.

No programa, há uma série de
questionamentos, que determinarão se a
expectativa de resposta à adubação será Muito
Alta, Alta, Média ou Baixa, que serão
apresentados a seguir.

1. Época de semeadura e variedade -
primeiramente, o usuário deve informar a
variedade a ser utilizada e o período de
semeadura. São apresentadas diversas opções,
com ciclos que vão desde muito precoce até
tardio; além de sete opções de períodos de
semeadura. O período selecionado, em associação
com a variedade, vai determinar a expectativa de
resposta à adubação, apresentada no canto
inferior esquerdo dessa tela e das telas
subsequentes (Figura 3)

Figura 3. Caso o usuário opte por uma data de
semeadura incompatível com o ciclo da
variedade selecionada, automaticamente a
expectativa de resposta cairá, o que refletirá
nas doses recomendadas de fertilizantes.

2. Infestação por arroz vermelho - A
infestação da área com arroz vermelho resistente
ao grupo químico das imidazolinonas também é
considerado, já que esta é a planta daninha que
mais limita o potencial de rendimento do arroz no
Rio Grande do Sul. Se o usuário selecionar a

opção positivo para a presença de arroz
vermelho, automaticamente a expectativa de
resposta da cultura à adubação diminuirá em um
patamar.

3. Integração lavoura pecuária e/ou
sucessão e rotação com espécies
leguminosas – Outro fator que afeta a
expectativa de resposta à adubação é o
histórico da área, no que tange a eventual
inserção da mesma em um sistema de
integração lavoura pecuária (ILP) e/ou o
cultivo de espécies leguminosas antecedendo
o arroz, sejam estas lavouras ou pastagens.
Diante disso, o usuário do Programa deve
informar a inserção ou não da lavoura no
contexto supracitado. Em havendo resposta
afirmativa, o sistema automaticamente
rebaixará a quantidade requerida de
fertilizantes.

4. Densidade de semeadura – Este
parâmetro também deve ser informado, uma
vez que densidades elevadas, acima de 120
kg/ha, aumentam a possibilidade de
acamamento, o que se reflete na fertilização.

5. Correção da acidez para o arroz ou
espécies inseridas no sistema de rotação
– Em sistemas de cultivo em solo seco, a
recomendação de calagem objetiva a elevação
do pH do solo a, no mínimo, 5,5. Portanto, em
solos com níveis abaixo desse valor, o
Programa indica essa necessidade de corrigir a
acidez do solo. O usuário deverá informar se a
meta de correção do pH será 5,5 ou 6,0,
sendo este último valor adotado como critério
caso a área esteja inserida num sistema de
sucessão/rotação com espécies mais exigentes
em termos de correção de acidez, como a
soja, por exemplo (Figura 4).

Figura 4. Em função dos atributos de solo

fornecidos pelo usuário, o programa
identifica a necessidade ou não de correção
da acidez. Caso afirmativo, o produtor deve
informar o PRNT do calcário, assim como a
meta de pH a atingir, para o cálculo da dose.

6. Fracionamento do potássio – Em
solos com teores baixos de argila e CTCpH7, o
sistema automaticamente recomenda o
fracionamento da aplicação de potássio, em
vista da possibilidade de perda desse nutriente
por lixiviação.
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No caso da opção por acionamento do
Gerenciador Financeiro, com comparação de
custos entre o fertilizante formulado e a base
de matérias primas, deve-se informar os
custos dos fertilizantes, em R$/t, que serão
usados tanto na base, quanto em cobertura,
além do calcário para correção. Uma vez
fornecidos os custos dos insumos, o
ADUBARROZ calcula o custo por hectare e o
custo total para o talhão/lavoura, a partir da
quantidade de cada insumo determinada pelo
sistema, conforme a demanda de nutrientes
apurada na tela “Nutrientes e Fontes”. No
caso da relação adubo formulado demanda
mostrar-se desequilibrada, são apresentados
alertas, para que o usuário faça a escolha por
outra fórmula, mais equilibrada (Figura 7).

Figura 5. Estas foram as doses de calcário e
nutrientes para o exemplo utilizado na
operação do ADUBARROZ. O usuário deve,
então, selecionar a fonte de fertilizante, na
sequência.

Figura 7. No exemplo, a utilização de

matérias – primas resultou em economia de
cerca de R$ 100/ha. As quantidades de
nitrogênio, fósforo, potássio e calcário, são
exatamente as mesmas, na comparação
formulados x matérias primas. Nota-se,
também, que o formulado 05-20-20 não foi
suficiente para suprir a demanda de potássio,
o que gerou a recomendação automática de
uréia cloretada. Ressalte-se que a simulação
feita é meramente ilustrativa e não reflete,
necessariamente, os custos atuais dos
fertilizantes e calcário, que serviram como
base para essa simulação.

Figura 6. No exemplo presente, onde a opção
foi pelo “Formulado”, pode-se optar por
comparar os seus custos com a adubação de
base a partir de matérias primas. Para isso,
seleciona-se a fonte fósforo para comparação
(o KCl participa automaticamente). Para o
exemplo em questão, optou-se pela
comparação entre 05-20-20 x MAP e KCl.

8. Gerenciador financeiro –
Ultrapassadas todas as etapas anteriores, o
ADUBARROZ apresentará uma tela com a opção
de gerenciamento de custos. Caso o usuário
aceite essa opção, é apresentada uma tela
vinculada à opção anterior, referente à
adubação básica a partir de um “Formulado” ou
de “Matérias primas” (Figura 6).

7. Nutrientes e fontes – Na sequência, o
ADUBARROZ apresenta uma tela com a demanda
de nutrientes, calculada a partir das informações
fornecidas nas telas anteriores. Caso o solo
contenha teor de enxofre abaixo de 10 mg/dm, o
programa automaticamente recomenda a adição
de 24 kg ha-1 de S. Após, é solicitada a indicação
da fonte dos fertilizantes da adubação de base, o
que vai determinar o prosseguimento do
programa (Figura 5). Caso a opção seja pelo
fertilizante formulado, devem ser informados os
teores de NPKS.

9. Relatório Final – Ao final do trabalho,
o usuario tem acesso à um relatório, onde
constam todas as informações
disponibilizadas desde o início da operação
do sistema (Figura 8). No Relatório Final,
como parte da recomendação de adubação e
calagem, é apresentado graficamente o
manejo da aplicação dos insumos no tempo.
A data de aplicação do calcário antecede em
três meses o período de semeadura
informado. A adubação de base é indicada
concomitantemente à semeadura. A
adubação de cobertura é fracionada de
acordo com o ciclo da variedade sendo
parcelada em duas vezes para cultivares de
ciclo muito precoce ou precoce (66 % do N
em V3-V4 e 34 % do N em V8-V9, frações



www.integrarcampo.com.br Informativo INTEGRAR – Nº 3– Junho/2015
4

Figura 8. Relatório técnico recupera
todas as informações fornecidas

essas já descontadas do N eventualmente
aplicado na semeadura) e em três vezes
para variedades de ciclo médio ou tardio
(50 % do N em V3-V4; 25 % do N em V6-V7
e 25 % do N em V8-V9, frações essas já
descontadas do N eventualmente aplicado
na semeadura) (Figura 9).

Considerações Finais

O Programa ADUBARROZ está disponível
gratuitamente no site do Instituto Rio
Grandense do Arroz ou em
www.integrarcampo.com.br (4º destaque de
capa). O sistema compila as recomendações
mais atuais de fertilização do arroz irrigado
no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Entretanto, os esforços das instituições que
compõem a SOSBAI (IRGA, Embrapa Clima
Temperado, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Universidade Federal de
Santa Maria, Universidade Federal de Pelotas
e EPAGRI) são contínuos, no sentido do
constante aperfeiçoamento de tais
recomendações. Exemplo disso são os
critérios adotados para recomendação de

adubação nos últimos 10 anos, que
consideravam, primeiramente, faixas de
produtividade almejadas; após, incremento
de produtividade e, por último, expectativas
de resposta à adubação. Por outro lado,
questões atinentes a resposta do arroz a
micronutrientes ainda carecem de maior
investigação. Portanto, futuramente, esta
ferramenta tornar-se-á obsoleta,
necessitando de novos ajustes e
aperfeiçoamentos, de modo a representar o
estado da arte do conhecimento pertinente à
área e os avanços genéticos e de manejo da
orizicultura gaúcha. O êxito na
recomendação de adubação indicada por
esse sistema computacional está
fundamentado, além da análise do solo, no
nível de adequação de todos os fatores que
influenciam a produtividade do arroz. Essas
recomendações constituem-se em uma
ferramenta auxiliar, sempre tendo em vista
o conhecimento das peculiaridades da
lavoura e os demais fatores de produção,
além da situação socioeconômica do
agricultor.

Figura 9. Ilustração da imagem que
consta ao final do relatório técnico,
com as doses recomendadas dos
fertilizantes previamente selecionados
pelo usuário. O fracionamento da
adubação de cobertura estará
relacionado ao ciclo da variedade
selecionada.
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