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ADUBACAO NITROGENADA NA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO

Luiz Fernando Garcia1

Di6genes Manoel Pedroza de Azeved01

Os solos de varzea normal mente apresentam de media a alta fertilidade. Porem, ap6s
alguns anos de cultivo consecutivos pode ocorrer uma diminuigao da sua fertilidade,
principalmente pela diminuigao dos nfveis originais de materia organica, tornando-se necessario
a realizagao de adubagao nitrogenada em nfveis adequados para obtengao de boas produtividades.

Segundo Fageria (1999b), 0 nitrog€mio e um elemento que se perde facilmente por
lixiviagao, volatilizagao edesnitrificagao no solo. A volatilizagao de amonia, por exemplo, em arroz
irrigado, e influenciada por cinco fatores principais: concentragao de N-NH4, pH, temperatura,
profundidade da agua de inundagao e velocidade do vento (Jayaweera & Mikkelsen, 1990). As
perdas podem variar de 10% a 50%, conforme (Fillery & Vlex, 1986; Mikkelsen, 1987).

Por conseguinte, devido a essa instabilidade ou rapida transformagao do nitrog€mio no
solo, a alternativa menos imprecisa para se fazer recomendagao de adubagao nitrogenada e a
determinagao da curva de resposta em relagao a varias doses desse nutriente.

Fageria (1997) obteve resposta quadratica ate a dosagem de 210 kg de N/ha,
estimando-se a produtividade maxima de graos de arroz irrigado em 7.000 kg/ha. Porem, com
a aplicagao de 120 kg de N/ha, atingiu 90% da produgao maxima. Conforme Andrade & Neto
(1997), os nfveis de 129 e 123 kg de N/ha foram os que proporcionaram, nos do is anos de
experimentagao, 0 maximo rendimento tecnico e economico, das cultivares de arroz irrigado
cultivado em solo de varzea. Stone et al. (1999), na cultura do arroz de terras altas, sob irrigagao
suplementar por aspersao, testaram sob condig6es de campo, as doses de 0, 40, 80, 120 e
160 kg de N/ha, alcangando produtividade maxima de 5.523 kg de graos/ha com 112,9 kg de
N/hae a dose maxima economica igual a 87,3 kg de N/ha.

o nitrog€mio e de fundamental importancia na cultura do arroz irrigado, ja que promove um
melhor desenvolvimento da planta, aumentando a produgao de palha e 0 numero de panfculas,
desempenhando papel importante na formagao de 6rgaos reprodutivos e dos graos (Fageria,
1999a). Para De Datta (1981) e Aguilar (1994),0 numero de panfculas por unidade de area eo
componente que mais influi na produgao de graos em resposta ao nitrog€mio.
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Em cada tonelada de graos de arroz irrigado, produzido na epoca da colheita, ha um
acumulo na parte aerea da planta de cerca de 22,5 kg de N. Nessa cultura a importancia dos
nutrientes em solos de varzeas segue a seguinte ordem: N>P>K (Fageria, 1999b).°objetivo deste trabalho foi avaliar 0 efeito de cinco nfveis de nitrog€mio no rendimento
de graos e componentes da produ<;8o na cultura do arroz irrigado, sob inunda<;8o, no munidpio
de Suriti dos Lopes, PI.°ensaio foi conduzido em solo de varzea, em area de produtor, no munidpio de Suriti
dos Lopes, PI, com as seguintes caracterfsticas qufmicas obtidas na profundidade de 0-20
em: M.O - 13,5 g/dm3; pH em H20 - 5,5; P - 6,5 mg/dm3; K - 2,3 mmol/dm3; Ca - 13,5
mmoljm3; Mg -13,5 mmol/dm3; AI- 0,6 mmol/m3; H + AI- 7,3 mmol/dm3; Cu - 7,5 mg/dm3;

Zn - 5,0 mg/dm3; Fe - 460 mg/dm3 e Mn - 70 mg/dm3. ° plantio foi realizado em agosto de
1999.

Foram avaliados cinco nfveis de nitrogemio (0, 50, 100, 150 e 200 kg/ha), aplicados na
forma de ureia e distribufdos 1/3 no plantio, 1/3 no perfilhamento e 1/3 na diferencia<;8o floral.
No plantio, foi realizada uma adubagao com 60 kg de P20/ha na forma de superfosfato
simples e 100 kg de ~Olha como cloreto de potassio.

Utilizou-se um delineamento experimental em blocos casualizados com cinco repetigoes.
As parcelas foram constitufdas de doze sulcos de cinco metros, espagados de 0,20 m,
empregando-se 100 sementes por metro linear. Na epoca da colheita, as amostragens foram
realizadas ao longo das oito linhas centrais, desprezando-se 0,50m de cada extremidade da
parcela. Foi utilizada no ensaio a cultivar Javae de arroz irrigado.

A analise estatlstica dos dados foi realizada atraves da analise de variancia, e
posteriormente, realizou-se a analise de regressao utilizando 0 procedimento GLM do programa
SAS (SAS Institute, 1988).

Os parametros avaliados foram: numero de panfculas, peso de 100 graos, rendimento
de graos, numero de graos/panfcula, percentagem de graos cheios, altura de planta e massa
seca da parte aerea.

Pode-se observar nas Figuras 1 e 2 que 0 numero de panfculas e 0 peso de 100 graos
apresentaram resposta cubica aos nfveis de N. A produtividade de graos tambem apresentou
resposta cubica ao N (Figura 3), com 0 maximo de 5.402 kg/ha, sendo atingido com 157 kg
de N/ha. Componentes da produ<;8o(Figura 4.), como numero de graoslpanfcula apresentou
resposta quadratica ao N, mas a porcentagem de graos cheios nao apresentou resposta
significativa aos nfveis de N (Tabela 1).

A resposta do arroz irrigado aos nfveis de adubo pode tambem ser explicada pelo
efeito do N sobre 0 desenvolvimento da cultura, e avaliado pela altura das plantas, Figura 5,
e pela produgao de materia seca da parte aerea, Figura 6. Embora, estatisticamente, as
duas variaveis tenham apresentado resposta linear ao aumento dos nfveis de N, observa-se
uma diminuigao nos valores desses parametros na curva de resposta com 200 kg de
N/ha. Fageria (1984) e Stone et al. (1984) mencionaram que, a medida que a area foliar
cresce, aumenta 0 numero e a superffcie de folhas fotossinteticamente ativas, resultando em
aumento na produtividade do arroz ate chegar a um ponto crftico em que comega a haver
sombreamento mutuo e decrescimo na produtividade.



Tabela 1.Porcentagem de graos cheios em funyao de nfveis crescentes de nitrogemio na cultura
do arroz irrigado. Buriti dos Lopes, PI, 2000.

NfveisdeN Graos cheios

(kg/ha) (%)

0 91,46 a 1

50 91,21 a

100 90,21 a

150 91,78 a

200 87,99 a

1 Valores seguidos pela mesma letra, na mesma coluna, nao diferem significativamente entre si a 5% de
probabilidade peloteste de Tukey.

Com a aplicagao de 150 kg N/ha 0 lucro I[quido para N adicional aumenta ate 0 valor de
R$1.850,OO/ha para diminuir no n[vel seguinte (Tabela 2). Assim, na sequencia dos tratamentos
obteve-se retorno negativo de R$ 12,18 sobre 0 valor do ultimo incremento por real investido,
com aduba<;ao de 200 kg de N/ha,. 0 Instituto da Potassa & Fosfato (1998) cita que embora haja
limites, a dose mais lucrativa do fertilizante e pr6xima ao tope da curva de resposta da produyao
(Figura 3). As flutuagoes do pre<;oda cultura e do fertilizante mudam muito pouco a dose 6tima
do nutriente, pois 0 adubo qu[mico representa uma porcentagem relativamente pequena dos
custos totais de produyao. No rodape da Tabela 2, apresentam-se os valores considerados na
epoca para comercializa<;ao do arroz (sem casca) efertilizante nitrogenado (ureia).

Tabela 2. Produgao de graos, aumento da produgao, valor do incremento, lucro do N e retorno
sobre 0 ultimo incremento em fungao de nfveis crescentes de nitrogenio na cultura do
arroz irrigado. Buriti dos Lopes, PI, 2000.

Nfveis de Produyao de Aumento da Valor do Lucro do Retorno sobre 0
N graos produgao incremento N ultimo incremento

(kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (R$/ha) (R$/ha) (R$/R$)

0 1.620

50 2.683 1.063 531,5 481,50 10,63

100 3.969 1.286 643,0 1.074,50 12,86

150 5.620 1.651 825,5 1.850,00 16,51

200 4.402 - 1.218 - 609,0 1.291,00 - 12,18

Pre<;o (kg) arroz sem casca - R$ 0,50
Pre<;o (kg) nitrogenio - R$ 1,00



Figura 1. Efeito de nfveis de N sobre 0 numero de
pan fcula na cultura do arroz irrigado.
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Figura 3. Efeito de nfveis de N na produtividade
da cultura do arroz irrigado.
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Figura 5. Efeito de nfveis de N na altura de planta
na cultura do arroz irrigado.
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Figura 2. Efeito de nfveis de N sobre a massa de
100 graos na cultura arroz irrigado.
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Figura 4. Efeito de nfveis de nitrogemio sobre 0

numero de graos/panfcula na cultura do
arroz irrigado.
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Figura 6. Efeito de nfveis de N na produyao de
materia seca na cultura do arroz irrigado.
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Nesse trabalho, a produtividade de graos ficou abaixo do potencial da cultura na regiao
do Baixo Parnaiba piauiense. 0uso de sementes degeneradas da cultivar Javae, volatiliza980
do nitrog€mio e 0 manejo da agua de irrigagao, provavelmente, foram os fatores que mais
contribulram para que ocorressem perdas no rendimento da cultura durante 0 ensaio. Mesmo
assim, com a aplicagao de 150 kg de N/ha, obteve-se uma lucratividade de R$ 1.850,00 ha e
retorno de R$ 40,00 por real investido em adubagao nitrogenada.

Portanto, os valores obtidos atestam as vantagens de se determinar, atraves da
experimenta980, 0 nlvel mais economico da adubagao nitrogenada na cultura do arroz
irrigado, com base nos pregos considerados.
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