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INTRODUÇÃO 

 

No Rio Grande do Sul, praticamente a totalidade da área cultivada com arroz utiliza o 

sistema irrigado por inundação contínua. As áreas de terras baixas tradicionalmente utilizadas 

com essa cultura apresentam relevo diversificado, variando desde zonas muito planas 

(declividade menor de 0,2%) a zonas suavemente onduladas (declividades entre 2% e 5% ). 

Nas áreas mais onduladas, há dificuldade de implantação do sistema de sistema de irrigação 

por inundação, que requer grande quantidade de taipas para o controle adequado da água. A 

maior declividade também dificulta outros tratos culturais da lavoura, particularmente as 

operações de semeadura e colheita (PARFITT et al., 2011). 

O arroz irrigado no estado do Rio Grande do Sul tem se intensificado e especializado no 

uso de produtos que visem à otimizar o sistema produtivo, isto se deve em parte aos altos 

custos das lavouras arrozeiras, consequência de um aumento percentual maior dos custos de 

produção do que o valor pago ao produtor pela saca de arroz. 

O manejo da adubação nitrogenada é um dos aspectos mais intensivamente estudados 

na cultura de arroz irrigado. Os estudos concentram-se, porém, no sistema irrigado por 

inundação do solo, onde a fonte usualmente utilizada é a ureia (45% de N). O manejo 

atualmente preconizado consiste em aplicar uma pequena fração da dose de N recomendada 

na semeadura (10% a 15%) e o restante, em cobertura, parcelado entre o início do 

perfilhamento (cerca de 60% da dose recomendada), em solo seco antecedendo a entrada de 

água na lavoura, e na iniciação da panícula, quando a aplicação normalmente é feita via aérea, 

sobre uma lâmina de água não circulante (SOSBAI, 2012). 
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O nitrogênio, nutriente requerido em maior quantidade pelo arroz irrigado e que 

proporciona os maiores retornos em produtividade (SNYDER; SLATON, 2001), mas que 

apresenta eficiência agronômica baixa (raramente superior a 50%) e bastante variável 

(FILLERY et al., 1984). Este comportamento se deve à complexa interação de fatores que 

determinam o aproveitamento do nitrogênio pelo arroz, em especial as condições climáticas, o 

manejo da irrigação e do próprio fertilizante (WILSON JR. et al., 1998; SCIVITTARO; 

MACHADO, 2004). 
O presente trabalho teve como objetivo testar diferentes doses de fertilizante 

organomineral peletizado caracterizado por conter N de libertação lenta, em associação com 

N solúvel proveniente de ureia, utilizado na fertilização de cobertura da cultura do arroz 

irrigado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O ensaio foi implantado a campo Centro Tecnológico Integrar/Agrinova, em Capi-vari 

do Sul (RS), na estação de crescimento 2019/20. A área experimental situa-se a uma altitude 

média que corresponde a 10 m acima do nível do mar, sob as seguintes coordenadas 

geográficas: 30º09’58”de latitude e 50º29’36” de longitude. O clima local é do tipo 

subtropical úmido, conforme classificação de Köppen, com temperatura média do ar de 14,1 e 

23,8 ºC, nos meses mais frios e mais quentes, respectivamente. O solo da área é classificado 

como Gleissolo Háplico (STRECK et al., 2010), tendo seus atributos apresentados na Tabela 

1. 

 

Tabela 1. Caracterização do solo na área experimental. Centro Tecnológico 

Integrar/Agrinova, Capivari do Sul, safra 2019/20. 

Argila 

% 

pH 

1:1 

Índice 

SMP 

P 

mg/dm³ 

K 

mg/dm³ 

M.O. 

% 

Al troc. 

cmolc/dm³ 

13 4,7 5,4 8,9 58 2,3 0,7 

Ca troc. 

cmolc/dm³ 

Mg troc. 

cmolc/dm³ 

S 

mg/dm³ 

Zn 

mg/dm³ 

Cu 

mg/dm³ 

B 

mg/dm³ 

Mn 

mg/dm³ 

1,8 0,7 14 1,5 1,0 0,4 5,0 

 

As práticas de manejo utilizadas para a implantação e condução do experimento foram 

realizadas de acordo com as Recomendações da Comissão de Pesquisa do Arroz Irrigado 

(SOSBAI, 2018). Previamente ao início do ensaio, a vegetação espontânea presente na área 

foi eliminada, por meio da aplicação de herbicida de ação total. A semeadura foi realizada no 

dia 26 de outubro de 2019, na densidade de 100 kg de sementes ha-1, da cultivar IRGA 424 

CL.  A adubação de base foi realizada por meio da distribuição de 200 kg de MAP e 200 kg 

de cloreto de potássio o que aportaram 22 kg N, 84 kg P2O5 e 120 kg K2O ha-1. Já a 

adubação de cobertura seguiu o manejo ilustrado na Tabela 2. 

 

 

 

 



 

Tabela 2. Tratamentos empregados no ensaio. Centro Tecnológico Integrar/Agrinova, 

Capivari do Sul. Safra 2019/2020. 

TRAT.             DESCRIÇÃO 
ESTÁDIO/FERTILIZANTE 

         V1                       V4                        DPF 

T1 
Testemunha sem nitrogênio em 

cobertura    

T2 
(45-00-00), 133 kg/ha + 89 

kg/ha  
Uréia Uréia 

T3 345 kg/ha 
Fertilizante 

Organomineral   

T4 345 kg/ha 
 

Fertilizante 

Organomineral  

T5 207 kg/ha + 138 kg/ha 
 

Fertilizante 

Organomineral 

Fertilizante 

Organomineral 

T6 207 kg/ha (- 20% de N) 
 

Fertilizante 

Organomineral  

 

As unidades experimentais equivaleram a parcelas com dimensão de 2 m x 10,0 m, 

totalizando uma área equivalente a 20 m2, o que compreendeu 9 fileiras com arroz. A 

semeadura foi realizada mecanicamente em linha em solo seco, com semeadora de parcelas. 

A colheita de grãos foi realizada manualmente em área equivalente a 2,38 m², quando 

os grãos chegaram à umidade de aproximadamente 20%. Os grãos foram trilhados em 

trilhadora estacionária, sendo o resultado de produtividade corrigido para umidade de 13%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo foi implantado dentro da época ideal de cultivo da variedade 

selecionada para o trabalho. Ademais, o estabelecimento de estande ocorreu de forma muito 

satisfatória, conforme pode ser visualizado na Figura 1. Somado a isso, as práticas de manejo 

adotadas para o controle de invasoras, pragas e doenças, assim como a adubação de base e de 

cobertura e a entrada de água em momento oportuno, criaram as condições necessárias para a 

máxima expressão do potencial produtivo do genótipo. 

O rendimento de grãos foi significativamente afetado pelos tratamentos propostos. A 

comparação de médias, realizada aos níveis de significância de 5 e 10%, demonstrou as 

mesmas diferenças entre os tratamentos aplicados (Tabela 3). O menor rendimento de grãos 

foi obtido pela aplicação do tratamento controle, sem adição de N em cobertura. Os demais 

tratamentos não diferiram entre si. Em valores absolutos, os tratamentos 2 e 4 foram os que 

resultaram em maiores produtividades, seguido dos tratamentos 5, 3 e 6. Aparentemente, uma 

única aplicação do fertilizante organomineral, imediatamente antes da entrada de água, foi o 

manejo que mais se assemelhou ao manejo tradicional de nitrogênio no arroz (T2) no Rio 

Grande do Sul. O posicionamento do fertilizante organomineral em uma única aplicação, em 

V1, resultou em tendência de produtividade cerca de 500 kg/ha inferior em relação a esses 

tratamentos. Já o fracionamento das aplicações do fertilizante organomineral, em V4 e DPF 

resultou em tendência de produtividade inferior a uma única aplicação em V4 desta 



 

tecnologia, o que pode ser atribuído à um menor aporte de N durante a fase ativa de absorção 

do arroz, pela segunda aplicação do fertilizante organomineral (na DPF) não ter 

disponibilizado N a tempo de ser absorvido. 

 

   

   
 

Figura 1. Aspecto dos tratamentos do Bloco 1 do experimento, no estádio V8, ordenados em 

ordem crescente da esquerda para a direita (T1 a T3 na linha superior, T4 a T6 na inferior). T1 

- testemunha; T2 - Uréia (45-00-00), 133kg/ha em V4 + 89kg/ha na DPF; T3 - Fertilizante 

organomineral, 345kg/ha  em V1; T4 - Fertilizante organomineral, 345kg/ha em  V4; T5 - 

Fertilizante organomineral, 207kg/ha em V4 + 138kg/ha na DPF; T6 - Fertilizante 

organomineral, 207 kg/ha em V4 (- 20% de N). Centro Tecnológico Integrar/Agrinova, 

Capivari do Sul/RS, Safra 2019/2020. 
 

Tabela 3. Rendimento de grãos de arroz irrigado, em função dos tratamentos aplicados. 

Centro Tecnológico Integrar/Agrinova, Capivari do Sul/RS, Safra 2019/2020. T1 - 

testemunha; T2 - Uréia (45-00-00), 133kg/ha em V4 + 89kg/ha na DPF; T3 - Fertilizante 

organomineral, 345kg/ha  em V1; T4 - Fertilizante organomineral, 345kg/ha em  V4; T5 - 

Fertilizante organomineral, 207kg/ha em V4 + 138kg/ha na DPF; T6 - Fertilizante 

organomineral, 207 kg/ha em V4 (- 20% de N). Centro Tecnológico Integrar/Agrinova, 

Capivari do Sul/RS, Safra 2019/2020. 

 

Tratamento 
Rendimento, kg/ha 

p<0,05                                            p<0,1 

T1 8443 b 8443 b 

T2 10760 a 10760 a 

T3 10241 a 10241 a 



 

T4 10752 a 10752 a 

T5 10542 a 10542 a 

T6 10067 a 10067 a 

 

CONCLUSÃO 

 

A aplicação de dose única de fertilizante organomineral, 345 kg/ha, no estádio de 

desenvolvimento V4, resultou em produtividade semelhante à aplicação de 133 kg/ha de ureia 

em V4 + 89 kg/ha de ureia na DPF. Desta forma, esta tecnologia pode ser uma alternativa 

agronomicamente eficiente para substituição da ureia e da necessidade de uso de avião para o 

manejo de nitrogênio em lavouras de arroz irrigado. 
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