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RESUMO 

 

DISPONIBILIDADE DE NITROGÊNIO NO SOLO E PRODUTIVIDADE DE ARROZ 

IRRIGADO SOB FRACIONAMENTOS DA ADUBAÇÃO NITROGENADA  

 

 

AUTOR: Bruno Behenck Aramburu 

ORIENTADOR: Enio Marchesan 

 

Na cultura do arroz irrigado, o nitrogênio é exigido durante praticamente todo o seu ciclo, 

sendo recomendado o fracionamento da adubação nitrogenada no início do perfilhamento e da 

fase reprodutiva para a maximização de seu potencial de produção. No entanto, a dinâmica do 

nitrogênio no solo é bastante complexa, em virtude da multiplicidade de reações químicas e 

biológicas no qual está envolvido, determinando a sua disponibilidade às plantas. O 

fracionamento da adubação nitrogenada em diferentes estádios fenológicos pode promover 

alterações na disponibilidade de nitrogênio no solo e na solução do solo, influenciando a 

marcha de absorção desse nutriente pela planta e promovendo acréscimo no rendimento de 

grãos da cultura. Nesse contexto, foram desenvolvidos dois experimentos que tiveram como 

objetivo: determinar a marcha de absorção do nitrogênio fornecido às plantas de arroz 

irrigado, a disponibilidade do nitrogênio no solo, na solução do solo e na planta, em função do 

fracionamento da adubação nitrogenada, bem como seus efeitos sobre a produtividade da 

cultura (Capítulo I); avaliar o rendimento de grãos e a estabilidade produtiva de cultivares de 

arroz irrigado de ciclo médio e precoce em seis ambientes do Estado do Rio Grande do Sul, 

quando submetidas a fracionamentos da adubação nitrogenada (Capítulo II). O experimento I 

foi conduzido em campo nas localidades de Cachoeira do Sul, Cachoeirinha e Santa Maria na 

safra agrícola 2016/17, sendo os tratamentos compostos por fracionamentos da adubação 

nitrogenada em cobertura em diferentes estádios fenológicos (Testemunha; 50% V3 + 50% 

R0; 67% V3 + 33% R0; 60% V3 + 20% V6 + 20% R0 e 100% V3) na cultivar de arroz 

irrigado IRGA 424 RI. O experimento II foi conduzido em campo nas localidades de 

Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar e 

Uruguaiana nas safras agrícolas 2016/17 e 2017/18, sendo testados os mesmos 

fracionamentos da adubação nitrogenada do experimento I, no entanto, testando-os também 

na cultivar BRS PAMPA. Observou-se que quanto maior a quantidade de nitrogênio aplicada 

no estádio V3, maior é sua disponibilidade no solo e na solução do solo durante a fase 

vegetativa, proporcionando maior acúmulo de matéria seca, teor e acúmulo de nitrogênio na 

parte aérea e raízes das plantas nos estádios iniciais de desenvolvimento da cultura. Ao final 

do período de avaliação não foi verificada influência dos fracionamentos da adubação 

nitrogenada no acúmulo de nitrogênio, nos componentes da produtividade e sobre o 

rendimento de grãos da cultura do arroz irrigado (Capítulo I). A proporção do fracionamento 

60% V3 + 20% V6 + 20% R0 proporcionou acréscimo sobre o rendimento de grãos, no 

entanto, está associado a uma maior instabilidade produtiva em relação aos ambientes 

testados. O fracionamento 100% V3 obteve redução do rendimento de grãos quando 

comparado a realização do seu maior parcelamento, no entanto, sendo dentre os 

fracionamentos da adubação nitrogenada, o que apresentou a maior estabilidade produtiva. O 

fracionamento 50% V3 + 50% R0 proporciona redução do rendimento de grãos quando 

comparado ao fracionamento 67% V3 + 33% R0, além de estar associado a uma maior 

instabilidade produtiva. 

 
 

Palavras-chave: Oryza Sativa L. Parcelamento. Dinâmica. 

 



9 

 

ABSTRACT 

 

 

AVAILABILITY OF NITROGEN IN THE SOIL AND PRODUCTION OF 

IRRIGATED RICE UNDER NITROGEN FERTILIZER FRACTIONATION 

 

AUTHOR: Bruno Behenck Aramburu 

ADVISOR: Enio Marchesan 

 

In the irrigated rice crop, nitrogen is required during almost its entire cycle, being 

recommended the fractionation of the nitrogen fertilization at the beginning of the tillering 

and at the beginning of the reproductive phase to maximize its production potential. However, 

the nitrogen dynamics in the soil is considerably complex, due to the multiplicity of chemical 

and biological reactions in which it is involved, determining its availability to the plants. The 

nitrogen fertilization fractionation in different phenological stages can promote changes in the 

nitrogen availability in the soil and in the soil solution, influencing the nutrient uptake by the 

plant and promoting increase on the crop grain yield. In this context, two experiments were 

developed with the objective: to determine the rate of absorption of nitrogen supplied to 

irrigated rice plants, the availability of nitrogen in the soil, plants and in the soil solution, in 

function of the nitrogen fertilization fractionation, as well as its effects on crop grain yield 

(Chapter I); to evaluate grain yield and productive stability of medium and early cycle 

irrigated rice cultivars in six environments in the state of Rio Grande do Sul, Brazil, when 

submitted to fractionation of nitrogen fertilization (Chapter II). The experiment I was 

conducted in the field in the counties of Cachoeira do Sul, Cachoeirinha and Santa Maria in 

the 2016/17 growing season, and the treatments were composed by nitrogen fertilization 

fractionation in different phenological stages (Control: 50% V3 + 50% R0; 67% V3 + 33% 

R0; 60% V3 + 20% V6 + 20% R0 and 100% V3) in the irrigated rice cultivar IRGA 424 RI. 

Experiment II was conducted under field conditions at Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, 

Camaquã, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar and Uruguaiana in the 2016/17 and 2017/18 

growing season, the treatments were the same nitrogen fertilization fractionation tested in 

experiment I, however, also testing them in the cultivar BRS PAMPA. It was observed that 

higher the amount of nitrogen applied in the V3 stage, greater its availability in the soil and in 

the soil solution during the vegetative phase, providing a higher accumulation of dry matter, 

nitrogen content and accumulation in the shoots and roots in the early stages of the 

development of the culture. At the end of the evaluation period, it wasn’t observed influence 

of nitrogen fertilization fractionation on nitrogen accumulation, yield components and grain 

yield of irrigated rice crop (Chapter I). The proportion of the fractionation 60% V3 + 20% V6 

+ 20% R0 provided an increase on the grain yield, however, it is associated to a greater 

productive instability in relation to the tested environments. The fractionation 100% V3 

obtained a reduction of the grain yield when compared to the accomplishment of its greater 

parceling, nevertheless, among the nitrogen fertilization fractionation, it presented the greatest 

productive stability. The fractionation 50% V3 + 50% R0 provides a reduction in grain yield 

when compared to the fractionation 67% V3 + 33% R0, furthermore it’s associated to a 

greater production instability. 

 

 

Key words: Oryza sativa L. Fractionation. Dynamics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O arroz (Oryza sativa L.) é a base alimentar de mais da metade da população mundial, 

com consumo médio de 53,7 kg pessoa-1 ano-1, desempenhando papel estratégico na solução 

de questões de segurança alimentar. É o terceiro cereal mais produzido no mundo, sendo o 

Brasil o nono maior produtor, com cerca de 11,7 milhões de toneladas anuais (CONAB, 

2015). Grande parte dessa produção advém das lavouras do Rio Grande do Sul (RS), Estado 

que responde por cerca de 69% da produção nacional, com uma produção de 8,2 milhões de 

toneladas (CONAB, 2018). A produtividade média da lavoura orizícola do RS vem 

aumentando ano após ano, atingindo, na safra 2017/18,  o patamar de 7.936 kg ha-1 (IRGA, 

2018), por meio de ações de transferências tecnológicas, como os Projetos 10 e CFC, que 

possibilitaram a utilização racional dos fatores de produção, como o manejo da irrigação, 

controle de arroz vermelho, genética e adequado manejo da fertilidade do solo. 

Dos nutrientes essenciais às plantas, o nitrogênio é o segundo nutriente requerido em 

maior quantidade pela cultura do arroz irrigado, sendo essencial a realização do seu 

suprimento via fertilizantes nitrogenados para a obtenção de elevados rendimentos de grãos da 

cultura. No entanto, a dinâmica desse nutriente no solo é bastante complexa, em virtude da 

multiplicidade de reações químicas e biológicas no qual está envolvido, determinando a sua 

disponibilidade às plantas. 

Em solos alagados, a complexidade da dinâmica do nitrogênio no solo é ainda maior, 

devido à existência de uma lâmina de água sobre o solo e de uma fina camada oxidada na 

superfície do mesmo, seguida por uma camada reduzida logo abaixo desta e outra camada 

oxidada em torno das raízes. Essa condição cria diferentes condições de oxiredução, os quais 

contribuem para os processos de transformação do nitrogênio no solo. Diante disso, a 

disponibilidade do nitrogênio no solo é alterada, podendo ocorrer restrição de nitrogênio às 

plantas ao longo do ciclo da cultura. 

No solo, as formas passíveis de absorção de nitrogênio pelas plantas são o amônio 

(NH4
+) e o nitrato (NO3

-). No entanto, devido ao processo de alagamento, o NO3
- é 

rapidamente consumido pelos microrganismos aeróbios nos processos biológicos que 

envolvem a transferências de elétrons na respiração celular, causando redução da sua 

concentração no solo e favorecendo o acúmulo de NH4
+, sendo essa a forma predominante de 

nitrogênio às plantas em condições de anaerobiose. Todavia, após a aplicação de fertilizantes 

nitrogenados, a concentração de NH4
+ no solo diminui em função da absorção pelas plantas e 

das perdas por volatilização, desnitrificação e lixiviação.  
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Na cultura do arroz irrigado, o nitrogênio é exigido durante praticamente todo o seu 

ciclo biológico; no entanto, o período entre as fases de perfilhamento e o início da fase 

reprodutiva compreende os estádios de maior requerimento pela cultura. Em decorrência, 

estas são as duas épocas recomendadas pela Sociedade Sul-Brasileira de Arroz Irrigado para a 

realização do fracionamento da adubação nitrogenada em cultivares de ciclo médio e precoce.  

Nos seus estádios iniciais de desenvolvimento o potencial de utilização do nutriente é 

baixo, devido sua demanda e crescimento limitados. A eficiência do uso de fertilizantes 

nitrogenados em áreas de cultivo de arroz irrigado é menor que 50%, sendo, portanto, apenas 

uma parte do nitrogênio fornecido via fertilizante mineral absorvido pela planta. Uma 

possibilidade de aprimorar o manejo dos fertilizantes nitrogenados visando um melhor 

sincronismo entre a disponibilidade e a demanda desse nutriente pela planta é a determinação 

do acúmulo de nitrogênio nas suas diferentes fases de desenvolvimento, pois permite inferir as 

épocas em que o nutriente é mais requerido, bem como a determinação da disponibilidade de 

nitrogênio no solo e na solução do solo quando realizados fracionamentos da adubação 

nitrogenada em diferentes estádios fenológicos da cultura. 

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo determinar a marcha de absorção 

do nitrogênio fornecido às plantas de arroz irrigado, a disponibilidade do nitrogênio no solo, 

na solução do solo e na planta, em função do fracionamento da adubação nitrogenada, bem 

como seus efeitos sobre a produtividade da cultura (Capítulo I);  avaliar o rendimento de grãos 

e a estabilidade produtiva de cultivares de arroz irrigado de ciclo médio e precoce em seis 

ambientes do Estado do Rio Grande do Sul quando submetidas a diferentes fracionamentos da 

adubação nitrogenada (Capítulo II). 
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2 CAPÍTULO I (Artigo Científico) 

 

Nitrogênio mineral no solo, marcha de absorção de nitrogênio e produtividade de arroz 1 

irrigado sob o fracionamento da adubação nitrogenada 2 

 3 

Mineral nitrogen in the soil, nitrogen uptake rate and irrigated rice productivity under the 4 

nitrogen fertilization fractionation 5 

 6 

Resumo - Na cultura do arroz irrigado, o período compreendido entre as fases de 7 

perfilhamento e o início da fase reprodutiva é o de maior requerimento de nitrogênio (N) pela 8 

cultura, sendo recomendado o fracionamento da adubação nitrogenada nesse período. No 9 

entanto, essa recomendação ainda requer aprimoramento, especialmente no que se refere às 10 

proporções da adubação nitrogenada, devido à grande mobilidade do N no solo e que se 11 

intensificam alguns processos de perdas de N em solos alagados podendo afetar a 12 

disponibilidade desse elemento às plantas e a produtividade de grãos de arroz irrigado. Dessa 13 

forma, o objetivo do presente trabalho foi determinar a marcha de absorção do nitrogênio 14 

fornecido às plantas de arroz irrigado, a disponibilidade do nitrogênio no solo, na solução do 15 

solo e na planta, em função do fracionamento da adubação nitrogenada, bem como seus 16 

efeitos sobre a produtividade da cultura. Para tanto, o experimento foi conduzido em 17 

condições de campo, em três municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, 18 

Cachoeira do Sul e em Cachoeirinha, no ano agrícola 2016/17. Os tratamentos consistiram de 19 

fracionamentos da adubação nitrogenada em cobertura em diferentes estádios fenológicos 20 

(Testemunha; 50% em V3 + 50% em R0; 67% em V3 + 33% em R0; 60% em V3 + 20% em 21 

V6 + 20% em R0 e 100% em V3) na cultivar de arroz irrigado de ciclo médio IRGA 424 RI. 22 

Os resultados demonstraram que, quanto maior a quantidade de nitrogênio aplicada no estádio 23 

V3, maior é sua disponibilidade no solo e na solução do solo durante a fase vegetativa, 24 
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proporcionando maior acúmulo de matéria seca, teor e acúmulo de nitrogênio na parte aérea e 25 

raízes das plantas nessa fase; no entanto, sem reflexo no rendimento de grãos. O 26 

fracionamento da adubação nitrogenada não influencia o acúmulo de nitrogênio, componentes 27 

de rendimento e o rendimento de grãos da cultura do arroz irrigado. 28 

 29 

Palavras-chave: Oryza sativa L., disponibilidade de nitrogênio, dinâmica do nitrogênio. 30 

 31 

1.  Introdução 32 

O suprimento de nitrogênio via fertilizante nitrogenado é essencial para a obtenção de 33 

elevados rendimentos de grãos na cultura do arroz irrigado. É considerado o segundo 34 

nutriente mais requerido pela cultura (Fageria e Stone, 2003). Em nível celular, está 35 

associado a diversos processos fisiológicos na planta, como elemento estrutural das 36 

moléculas de clorofila, citocromo e de todas as enzimas e coenzimas, de ser constituinte de 37 

proteínas e ácidos nucleicos (Malavolta et al., 1997), os quais são essenciais para o seu 38 

crescimento e desenvolvimento (Marschner, 2011). Morfologicamente, o nutriente favorece o 39 

perfilhamento e o crescimento do sistema radicular, aumenta o número de espiguetas, a 40 

massa de grãos, assim como o número de panículas m-2 e o número de grãos por panícula 41 

(Husain e Sharma, 1991). 42 

O nitrogênio é exigido durante todo o ciclo biológico do arroz; no entanto, o período 43 

compreendido entre o início do perfilhamento e o início da fase reprodutiva é o de maior 44 

requerimento (Wada et al., 1986). Estas são as duas épocas recomendadas pela SOSBAI 45 

(2016) para a realização do fracionamento da adubação nitrogenada em cultivares de arroz de 46 

ciclo médio e precoce, sendo preconizada a aplicação da maior proporção da dose de 47 

nitrogênio antes do início do perfilhamento (Sosbai, 2016). No entanto, essa recomendação 48 

ainda requer aprimoramento, especialmente no que se refere ao parcelamento da dose do 49 

nutriente. Isso porque embora a planta de arroz absorva nitrogênio durante todo o ciclo 50 
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biológico, no início deste, o potencial de utilização do nutriente é baixo pela demanda e 51 

crescimento limitados (Lopes et al., 2013). Porém, alguns componentes da produtividade da 52 

cultura serão definidos na fase vegetativa (perfilhamento) e dependerão da disponibilidade do 53 

nutriente no meio de cultivo para sua maximização (Lopes et al., 2013).  54 

Após o alagamento do solo inicia-se um período de transformações químicas, 55 

causadas, principalmente, pela alteração da atividade microbiana, que determina intensas 56 

modificações de ordem bioquímica e química (Ponnamperuma, 1977), as quais contribuem 57 

para os processos de transformação do nitrogênio no solo, alterando a sua dinâmica e 58 

influenciando a sua disponibilidade às plantas (Buresh et al., 2008). 59 

Visando um melhor fornecimento desse nutriente, diversos estudos na cultura do arroz 60 

irrigado foram realizados avaliando fracionamentos da adubação nitrogenada em diferentes 61 

estádios fenológicos da cultura, sendo os resultados muitas vezes contraditórios quanto ao 62 

efeito sobre o rendimento de grãos. Mateus et al. (2006) verificaram resposta do 63 

fracionamento da adubação nitrogenada, obtendo acréscimo sobre rendimento de grãos. No 64 

entanto, Marzari et al. (2005), Fabre (2011) e Fidelis et al. (2017) não verificaram esse efeito. 65 

Uma possibilidade de aprimorar o manejo dos fertilizantes nitrogenados é a 66 

determinação do acúmulo de nitrogênio nas diferentes fases de desenvolvimento da planta, 67 

pois permite inferir as épocas em que o nutriente é mais exigido (Alvarez et al., 2005). Nesse 68 

sentido, torna-se importante a caracterização da marcha de absorção pela cultura do arroz 69 

irrigado, bem como o entendimento da disponibilidade desse nutriente quando realizado o seu 70 

fracionamento em diferentes estádios fenológicos, visando maximização da sua utilização 71 

bem como maior resposta em relação a produtividade.  72 

Com o presente trabalho, objetivou-se caracterizar a marcha de absorção de nitrogênio 73 

fornecido às plantas de arroz irrigado, através da determinação do nitrogênio no solo, na 74 

solução do solo e na planta, em função do fracionamento da adubação nitrogenada bem como 75 

seus efeitos sobre a produtividade da cultura. 76 
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2. Material e Métodos 77 

2.1. Descrição do local e práticas de manejo 78 

O experimento foi conduzido sob condições de campo durante a safra agrícola 79 

2016/17, em três municípios do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Em Santa Maria 80 

(29°43'08.8"S 53°43'18.6"W) no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de 81 

Santa Maria; Em Cachoeira do Sul (30° 0' 45''S 52° 55' 11'' O) na Estação Regional de 82 

Pesquisa do IRGA (Instituto Rio Grandense do Arroz); e em Cachoeirinha (29° 55' 30''S 50° 83 

58' 21'' O) na Estação Experimental do Arroz do IRGA. 84 

O clima das regiões de Santa Maria, Cachoeira do Sul e Cachoeirinha, segundo a 85 

classificação de Köppen, é Cfa subtropical úmido, sem estação seca definida e com verões 86 

quentes. A temperatura mínima média do ar para essas regiões são, respectivamente, 14,2, 87 

14,8 e 10,0ºC, no mês mais frio (junho), e a máxima, de 24,6, 24,8 e 29,4ºC, no mês mais 88 

quente (janeiro), tendo uma precipitação pluvial média anual de 1.688, 1.416 e 1.434mm. 89 

(CLIMATE-DATA, 2018). 90 

Os solos das áreas experimentais de Santa Maria e Cachoeira do Sul são classificados 91 

como Planossolo Háplico eutrófico arênico e o de Cachoeirinha, como Gleissolo Háplico 92 

distrófico típico (EMBRAPA, 2013). Os principais atributos físicos e químicos dos solos são 93 

apresentados na Tabela 1. 94 

Em Santa Maria, o experimento foi conduzido em área proveniente do cultivo da soja 95 

na safra anterior, sendo realizadas no período de entressafra dessecações para o controle da 96 

vegetação espontânea. Em Cachoeira do Sul e Cachoeirinha os experimentos foram 97 

conduzidos em áreas que permaneceram em pousio na safra anterior, sendo realizada apenas a 98 

dessecação da vegetação espontânea durante o período da entressafra.  99 

 100 

 101 

 102 
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Tabela 1 103 

Atributos físicos e químicos dos solos das áreas experimentais de Santa Maria, Cachoeira do 104 

Sul e Cachoeirinha na profundidade de 0,0-0,2 m na safra 2016/17. 105 

Local 

pH 

água 

1:1 

Argila 

% 

MO

% 
Saturação (%) P-Mehlich K 

CTC 

pH7 

------m/v----- Al Bases ------mg dm-³------ 
cmolc 

dm-³ 

Santa Maria 5,6 27,0 2,0 2,4 53,4 7,3 40,0 14,1 

Cachoeira do Sul 5,2 24,0 1,4 0,0 65,8 9,9 59,0 11,4 

Cachoeirinha 5,1 26,0 1,2  12,0 63,0 7,5 38,0    5,1 

 106 

O delineamento experimental utilizado em Santa Maria, Cachoeira do Sul e 107 

Cachoeirinha foi o de blocos ao acaso, unifatorial, com quatro repetições. Os tratamentos 108 

foram compostos por fracionamentos da adubação nitrogenada em cobertura em diferentes 109 

estádios fenológicos da cultura: T1 - Testemunha, sem aplicação de nitrogênio em cobertura; 110 

T2 - Fracionamento de 50% da dose em V3 (segundo escala proposta por Counce et al., 2000) 111 

e 50% em R0; T3 - Fracionamento de 67% da dose em V3 e 33% em R0, recomendação 112 

SOSBAI (2016); T4 - Fracionamento de 60% da dose em V3, 20% em V6 e 20% em R0; T5 - 113 

100% em V3, fornecimento total da adubação nitrogenada em cobertura no estádio V3. A 114 

adubação por ocasião da semeadura foi composta de 16 kg ha-1 de N, 68 kg ha-1 de P2O5 e 108 115 

kg ha-1 de K2O.  116 

As unidades experimentais foram compostas por 27 linhas espaçadas em 0,17 m, com 117 

6 m de comprimento, totalizando uma área útil de 27,54 m2. A cultivar de arroz utilizada foi a 118 

IRGA 424 RI, semeada na densidade de 80 kg de sementes ha-1. A semeadura em Santa 119 

Maria, Cachoeira do Sul e Cachoerinha foram realizadas, respectivamente, nos dias 120 

06/11/2016, 06/10/2016 e 11/10/2016. 121 

Na definição da adubação nitrogenada em cobertura para o arroz foi considerado o teor 122 

de matéria orgânica do solo e muito alta expectativa de resposta da cultura à adubação, 123 

acrescido de 30 kg de N ha-1, totalizando a dose de 150 kg de N ha-1. Foi utilizada a uréia (46-124 
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00-00) como fonte de nitrogênio. Os demais tratos culturais foram efetuados conforme as 125 

recomendações técnicas para a cultura (SOSBAI, 2016). 126 

A adubação nitrogenada em cobertura no estádio V3 foi realizada em solo seco, sendo 127 

iniciada a irrigação definitiva da área imediatamente após a adubação. Os fracionamentos da 128 

adubação nitrogenada nos estádios V6 e R0 foram realizadas sobre lâmina d’água, a qual foi 129 

mantida até o estádio R7, procedendo-se então a supressão da irrigação das parcelas.  130 

O modelo GD Arroz foi utilizado para acompanhar os estádios fenológicos da cultura 131 

e estimar a iniciação da panícula (estádio R0). 132 

 133 

2.2. Amônio (NH4
+) e nitrato (NO3

-) no solo 134 

Foram realizadas coletas de solo na profundidade 0-0,1 m, com o auxílio de um trado 135 

calador, em seis locais nas entrelinhas de cada unidade experimental, nos estádios V2, V3 (1º 136 

e 3º dia após o estabelecimento da lâmina d’água), V5, V7, R0, R1, R4 e R7 de 137 

desenvolvimento da cultura. Após coletado, o solo foi homogeneizado e armazenado em sacos 138 

plásticos. As amostras foram mantidas em ambiente resfriado a -10ºC até a realização das 139 

análises químicas. A determinação dos teores de amônio e nitrato no solo foram realizadas 140 

conforme metodologia proposta por Tedesco et al. (1995). 141 

 142 

2.3. Amônio (NH4
+) e nitrato (NO3

-) na solução do solo 143 

Anteriormente a realização da adubação nitrogenada em cobertura no estádio V3, um 144 

extrator da solução do solo foi instalado a 0,05 m de profundidade, no centro de cada unidade 145 

experimental, conforme metodologia proposta por Bohnen et al. (2005). Foi realizada a coleta 146 

de 40 ml de solução do solo em cada unidade experimental, nos estádios V3 (1º e 3º dia após o 147 

estabelecimento da lâmina d’água), V5, V7, R0, R1, R4 e R7 de desenvolvimento da cultura. 148 

Após coletado, o conteúdo foi levado a laboratório onde foi filtrado e armazenado em tubo do 149 

tipo Falcon, sendo realizada a acidificação da amostra pela adição de duas gotas de HCl 150 
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0,65M. As amostras de solução do solo foram mantidas em ambiente resfriado a -10ºC até a 151 

realização das análises químicas. A determinação dos teores de amônio e nitrato na solução do 152 

solo foram realizados conforme metodologia proposta por Tedesco et al. (1995). 153 

 154 

2.4. Matéria seca da parte aérea 155 

Realizou-se a coleta de duas amostras de 0,085m² (0,17 x 0,5 m), em cada unidade 156 

experimental, nos estádios V3, V5, V7, R0, R1, R4 e R7 de desenvolvimento da cultura. As 157 

plantas de arroz foram seccionadas rente ao solo e levadas a estufa de ventilação forçada de ar 158 

a uma temperatura de 65°C até atingirem massa constante. Posteriormente, foram pesadas e os 159 

dados obtidos transformados para kg ha-1.  160 

 161 

2.5. Matéria seca de raízes 162 

No mesmo local de coleta da parte aérea nos estádios V5 e R4, foi introduzido no solo 163 

um retângulo metálico de volume 0,009 m³ (0,30 x 0,20 x 0,10 m) para coleta do monólito de 164 

solo, obtendo-se duas amostras por unidade experimental. As raízes foram lavadas em água 165 

corrente e levadas a estufa de ventilação forçada de ar a uma temperatura de 65°C até 166 

atingirem massa constante. Posteriormente, foram pesadas os dados obtidos transformados 167 

para kg ha-1.  168 

 169 

2.6. Teor de nitrogênio (N) no tecido vegetal da parte aérea e das raízes 170 

O teor de nitrogênio foi determinado pelo extrato obtido após a digestão ácida de 0,2 g 171 

de tecido vegetal seco e moído conforme metodologia proposta por Tedesco et al. (1995). 172 

 173 

2.7. Acúmulo de nitrogênio na parte aérea e nas raízes 174 
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Com os resultados de matéria seca da parte aérea, matéria seca de raízes e do teor de 175 

nitrogênio no tecido dos mesmos, calculou-se o acúmulo de nitrogênio no material vegetal em 176 

kg de N ha-1. 177 

 178 

2.8. Rendimento de grãos 179 

Foi realizada a colheita de uma área útil de 4,08 m2 (4 m x 1,02 m) em cada unidade 180 

experimental, quando os grãos apresentavam umidade média de 22%. Após trilha, limpeza e 181 

pesagem dos grãos com casca, os dados foram corrigidos para 13% de umidade e convertidos 182 

para kg ha-1. 183 

 184 

2.9. Componentes do rendimento 185 

 O número de panículas por m² foi determinado através da contagem sequencial do 186 

número de panículas demarcadas em 1 m linear em cada unidade experimental no estádio de 187 

maturação de colheita (R9). Após, realizou-se a coleta de 10 panículas em sequência para a 188 

determinação do número de grãos por panícula, massa de mil grãos e esterilidade de 189 

espiguetas. 190 

 191 

2.10. Análises estatísticas 192 

Os resultados foram submetidos ao teste das pressuposições do modelo matemático 193 

(normalidade e homogeneidade das variâncias). A análise da variância dos dados do 194 

experimento foi realizada através do teste F e as médias, quando significativas, foram 195 

submetidas ao teste de Scott Knott ao nível de 5%, sem transformação dos dados, utilizando-196 

se dos procedimentos disponíveis no programa estatístico SISVAR (Ferreira, 2014). Para os 197 

resultados expressos graficamente, como teor de amônio e nitrato no solo e na solução do solo 198 

e matéria seca da parte aérea determinou-se o intervalo de confiança ao nível de 5%. Os 199 
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resultados do acúmulo de nitrogênio na parte aérea foram ajustados em função do tempo por 200 

equações de regressão polinomial, testando-se os modelos linear, quadrático e cúbico.  201 

 202 

3. Resultados 203 

3.1. Teor de NH4
+ e NO3

- no solo  204 

Em relação aos teores de NH4
+ e NO3

- no solo (Fig.1), os tratamentos apresentaram 205 

comportamento semelhante em relação à dinâmica desses nutrientes com a evolução dos 206 

estádios de desenvolvimento da cultura, no entanto, diferindo em relação à magnitude. Na 207 

primeira coleta de solo realizada no estádio V2, 10 dias após a emergência da cultura (DAE), 208 

os teores de NH4
+ no solo ficaram em torno de 20 a 25 mg kg solo-1, não se determinando 209 

diferenças significativas entre os tratamentos, visto que a adubação por ocasião da semeadura 210 

foi realizada de forma igualitária para todos os tratamentos. No entanto, após a realização da 211 

adubação nitrogenada e irrigação, procedidas em V3, o teor de NH4
+ no solo aumentou 212 

proporcionalmente à quantidade de nitrogênio aplicada, sendo observado o maior teor desse 213 

nutriente ao longo do período de avaliação na coleta realizada 1 dia após a irrigação (DAI) no 214 

qual, o tratamento com o fornecimento total da adubação nitrogenada em cobertura (T5) 215 

obteve o maior teor desse nutriente, com valores de 112, 138 e 113 mg de NH4
+ kg-1 de solo 216 

em Santa Maria (Fig. 1A), Cachoeira do Sul (Fig. 1C) e Cachoeirinha (Fig. 1E), 217 

respectivamente. 218 

A partir das avaliações em V3, com o avançar dos estádios de desenvolvimento, 219 

independentemente da localidade ou do fracionamento da adubação nitrogenada, ocorreu a 220 

redução do teor de NH4
+ no solo, obtendo-se uma expressiva redução na sua concentração 221 

entre os estádios V5 (24 DAE) e V7 (38 DAE). Não se obteve aumento do teor de NH4
+ com a 222 

adubação de cobertura realizada no estádio V6 (T4), sendo o T5 o tratamento que apresentou 223 

maior teor de NH4
+ no solo até o estádio V7. No estádio R0 (50 DAE), o teor de NH4

+ no solo 224 
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dos tratamentos com adubação nitrogenada se assemelhava ao obtido pela testemunha (T1), 225 

que não recebeu adubação nitrogenada em cobertura. 226 

Em relação aos tratamentos com fracionamento da adubação nitrogenada na fase 227 

vegetativa e reprodutiva da cultura (T2, T3 e T4), não foram observados incrementos nos 228 

teores de NH4
+ no solo na coleta realizada no estádio R1 (57 DAE), bem como não se obteve 229 

diferença estatística entre os fracionamentos da adubação nitrogenada até o final do período 230 

de avaliação no estádio R7 (108 DAE). 231 

Em relação ao teor de NO3
- no solo, os maiores valores foram obtidos na coleta 232 

realizada no estádio V2, anteriormente a adubação nitrogenada em cobertura e a irrigação 233 

definitiva, não havendo diferença significativa entre os tratamentos. Nessa coleta, os valores 234 

médios de NO3
- dos tratamentos em Santa Maria (Fig. 1B), Cachoeira do Sul (Fig. 1D) e 235 

Cachoeirinha (Fig. 1F) ficaram em torno de 10,8 a 11 mg kg-1 de solo. No entanto, após a 236 

adubação nitrogenada e posterior irrigação da área no estádio V3, observou-se a diminuição 237 

do teor de NO3
- no solo na coleta realizada 1 DAI (18 DAE), independentemente do 238 

tratamento, obtendo teores entre 2,2 e 4 mg de NO3
- kg-1 de solo em Santa Maria, Cachoeira 239 

do Sul e Cachoeirinha. O teor de NO3
- variou de 1 a 3 mg kg-1 de solo nas demais coletas 240 

realizadas ao longo dos estádios de desenvolvimento da cultura, não sendo observado 241 

incremento no teor desse nutriente quando realizado os fracionamentos nos estádios V6 (T4) e 242 

R0 (T2, T3 e T4). Nesse sentido, o fracionamento da adubação nitrogenada não influenciou o 243 

teor de NO3
- no solo, sendo o teor desse nutriente reduzido a valores próximos a zero já no 1° 244 

dia após a irrigação. 245 

 246 
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247 

248 

 249 

Fig. 1. Teores de amônio (NH4
+) e nitrato (NO3

-) no solo ao longo do ciclo de 250 

desenvolvimento da cultura, em função do fracionamento da adubação nitrogenada para a 251 

cultura do arroz irrigado nas localidades de Santa Maria (A e B), Cachoeira do Sul (C e D) e 252 

Cachoeirinha (E e F). As barras verticais representam o intervalo de confiança (p<0,05). T1 – 253 

Testemunha, T2 – 50% V3 + 50% R0, T3 – 67% V3 + 33% R0, T4 – 60% V3 + 20% V6 + 254 

20% R0, T5 – 100% V3. 1 DAI – 1 dia após a irrigação, 3 DAI – 3 dias após a irrigação. 255 

Santa Maria, RS. 2018. 256 
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3.2 Teores de NH4+ e NO3
- na solução do solo  257 

Assim como observado para o teor de NH4
+ no solo, os tratamentos também 258 

influenciaram o teor desse nutriente na solução do solo proporcionalmente à quantidade de 259 

nitrogênio aplicada no estádio V3, sendo o fornecimento total da adubação nitrogenada no 260 

estádio V3 (T5) o que apresentou os maiores teores desse nutriente até o estádio V7 (Fig. 2).  261 

Os maiores teores de NH4
+ na solução do solo foram obtidos na coleta realizada aos 3 262 

DAI. Nessa coleta, o T5 apresentou teores de 63, 59 e 56 mg de NH4
+ L-1 de solução em Santa 263 

Maria (Fig. 2A), Cachoeira do Sul (Fig. 2C) e Cachoerinha (Fig. 2E), respectivamente. No 264 

entanto, com o avançar dos estádios de desenvolvimento, ocorreu a redução do seu teor na 265 

solução do solo, de modo que não foi verificada diferença estatística entre os tratamentos com 266 

fracionamento da adubação nitrogenada na coleta realizada no estádio V7. Nesse sentido, não 267 

foram observados incrementos no teor de NH4
+ na solução do solo com os fracionamentos 268 

realizados nos estádios V6 (T4) e R0 (T2, T3 e T4). No estádio R0, independente do 269 

tratamento, o teor desse nutriente na solução do solo já se encontrava próximo a zero, não 270 

sendo observadas variações até ao final do período de avaliação no estádio R7. 271 

Em relação ao teor de NO3
- na solução do solo, os maiores valores desse nutriente 272 

foram observados na coleta realizada 1 DAI; no entanto, não foi influenciada pelos 273 

tratamentos. Nessa coleta, os valores médios de NO3
- dos tratamentos em Santa Maria (Fig. 274 

2B), Cachoeira do Sul (Fig. 2D) e Cachoeirinha (Fig. 3F) ficaram em torno de 4, 5 e 4 mg L-1 275 

de solução, respectivamente. Na coleta realizada 3 DAI se observou a redução do seu teor, no 276 

qual, independentemente do tratamento, os valores ficaram em torno de 1 a 3 mg L-1 de 277 

solução, não sendo observado variações significativas com o avançar dos estádios de 278 

desenvolvimento da cultura até ao final do período de avaliação no estádio R7. Nesse sentido, 279 

a adubação nitrogenada realizada nos estádios V6 e R0 não promoveu aumento no teor de 280 

NO3
- na solução do solo. 281 



28 
 

282 

283 

 284 

Fig. 2. Teores de amônio (NH4
+) e nitrato (NO3

-) na solução do solo ao longo do ciclo de 285 

desenvolvimento da cultura, em função do fracionamento da adubação nitrogenada em 286 

diferentes estádios fenológicos da cultura do arroz irrigado nas localidades de Santa Maria (A 287 

e B), Cachoeira do Sul (C e D) e Cachoeirinha (E e F). As barras verticais representam o 288 

intervalo de confiança (p<0,05). T1 – Testemunha, T2 – 50% V3 + 50% R0, T3 – 67% V3 + 289 

33% R0, T4 – 60% V3 + 20% V6 + 20% R0, T5 – 100% V3. 1 DAI – 1 dia após a irrigação, 3 290 

DAI – 3 dias após a irrigação.  291 
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3.3. Matéria seca da parte aérea e raiz 292 

O acúmulo de matéria seca da parte aérea foi influenciado pelos fracionamentos da 293 

adubação nitrogenada nas avaliações realizadas ao longo dos estádios de desenvolvimento da 294 

cultura. Apenas no estádio V3 (17 DAE), não se determinou diferença estatística entre os 295 

tratamentos, visto que a coleta foi realizada anteriormente à primeira adubação nitrogenada 296 

em cobertura, sendo a média dos tratamentos em Santa Maria (Fig. 3A), Cachoeira do Sul 297 

(Fig. 3B) e Cachoeirinha (Fig. 3C) de 155, 120 e 139 kg de matéria seca ha-1, 298 

respectivamente.  299 

Após a adubação nitrogenada e irrigação da área, quanto maior a proporção do 300 

fracionamento fornecido às plantas no estádio V3, maior foi a produção de matéria seca na 301 

fase vegetativa. Nesse sentido, o T5 proporcionou maior produção de matéria seca da parte 302 

aérea nas coletas realizadas nos estádios V5 e V7, obtendo também maior acúmulo de matéria 303 

seca de raiz em V5 em Santa Maria e Cachoeira do Sul (Tabela 2).  Os tratamentos T2, T3 e 304 

T4 não apresentaram diferença estatística sobre a produção de matéria seca da parte aérea no 305 

estádio V5 em Cachoeira do Sul e Cachoerinha, diferindo apenas em Santa Maria, onde o T2 306 

apresentou menor média. 307 

No estádio V7, os tratamentos T3 e T4 não apresentaram diferença estatística em 308 

relação ao acúmulo de matéria seca da parte aérea em Santa Maria e Cachoeira do Sul, mesmo 309 

quando realizada a aplicação de nitrogênio no estádio V6 no T4. Por outro lado, em 310 

Cachoeirinha, esse tratamento proporcionou acréscimo no acúmulo de matéria seca na parte 311 

aérea com a adubação nitrogenada em V6, obtendo menor média no estádio V7 apenas 312 

quando comparado ao tratamento T5. 313 

 314 
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315 

316 

 317 

Fig. 3. Matéria seca da parte aérea ao longo ao longo do ciclo de desenvolvimento da cultura, 318 

em função do fracionamento da adubação nitrogenada em diferentes estádios fenológicos nas 319 

localidades de Santa Maria (A), Cachoeira do Sul (B) e Cachoeirinha (C). As barras verticais 320 

representam o intervalo de confiança (p<0,05). T1 – Testemunha, T2 – 50% V3 + 50% R0, T3 321 

– 67% V3 + 33% R0, T4 – 60% V3 + 20% V6 + 20% R0, T5 – 100% V3. 1 DAI – 1 dia após 322 

a irrigação, 3 DAI – 3 dias após a irrigação.  323 

 324 
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Tabela 2 325 

Matéria seca das raízes (MSR), nitrogênio no tecido da raiz (NR) e acúmulo de nitrogênio na 326 

raiz (ANR) em plantas de arroz nos estádios V5 e R4, em função de fracionamentos da 327 

adubação nitrogenada em diferentes estádios fenológicos da cultura em Santa Maria, 328 

Cachoeira do Sul e Cachoeirinha.  329 

*médias não seguidas de mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Scott Knott a 5% 330 

de probabilidade de erro; ¹ Segundo escala proposta por Counce et al., 2000; ns = não 331 

significativo; T1 – Testemunha, T2 – 50% V3 + 50% R0, T3 – 67% V3 + 33% R0, T4 – 60% 332 

V3 + 20% V6 + 20% R0, T5 – 100% V3. 333 

Santa Maria 

Tratamentos 
MSR (kg ha-1) 

 
NR (g 100g-1) 

 
ANR (kg de N ha-1) 

V5¹ R4 

 

V5 R4 

 

V5 R4 

T1* 193 c 3164 b 

 

1,64 c 0,50 b 

 

3,2 c 15,9 b 

T2 289 b 3291 b 

 

2,36 b 0,75 a 

 

6,8 b 26,1 a 

T3 297 b 3239 b 

 

2,38 b 0,71 a 

 

7,1 b 23,1 a 

T4 295 b 4072 a 

 

2,35 b 0,70 a 

 

6,9 b 28,6 a 

T5 381 a 3966 a 

 

2,79 a 0,62 b 

 

10,3 a 24,8 a 

Média 291,6 3547,0 

 

2,30 0,66 

 

6,9 23,7 

CV% 9,0 13,9 

 

8,2 13,4 

 

12,5 19,6 

Cachoeira do Sul 

Tratamentos 
MSR (kg ha-1) 

 

NR (g 100g-1) 

 

ANR (kg de N ha-1) 

V5 R4 

 

V5 R4 

 

V5 R4 

T1 258 c* 3506ns 

 

1,57 c 0,63 b 

 

4,0 c 22,2 b 

T2 363 b 4402 

 

2,84 b 0,85 a 

 

10,3 b 37,6 a 

T3 366 b 4168 

 

2,75 b 0,77 a 

 

10,1 b 31,9 a 

T4 388 b 4117 

 

2,75 b 0,83 a 

 

10,7 b 34,6 a 

T5 460 a 4368 

 

3,57 a 0,78 a 

 

16,5 a 34,2 a 

Média 367,5 4112,7 

 

2,70 0,77 

 

10,3 32,1 

CV% 9,8 12,3 

 

8,2 10,4 

 

13,5 14,8 

Cachoeirinha 

Tratamentos 
MSR (kg ha-1) 

 

NR (g 100g-1) 

 

ANR (kg de N ha-1) 

V5 R4 

 

V5 R4 

 

V5 R4 

T1 

 

3316ns 

  

0,48 b 

  

15,9 b 

T2 

 

3620 

  

0,79 a 

  

28,4 a 

T3 

 

3755 

  

0,80 a 

  

30,1 a 

T4 

 

3831 

  

0,88 a 

  

33,5 a 

T5 

 

3484 

  

0,79 a 

  

27,9 a 

Média 

 

3601,0 

  

0,75 

  

27,2 

CV% 

 

10,2 

  

13,0 

  

15,6 
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No início da fase reprodutiva, no estádio R0, os fracionamentos T3, T4 e T5 não 334 

diferiram em relação ao acúmulo de matéria seca da parte aérea em Cachoeira do Sul e 335 

Cachoeirinha; apenas em Santa Maria, onde o T5 apresentou maior média. Esse tratamento 336 

também proporcionou maior acúmulo de matéria seca no estádio R1 em Santa Maria; no 337 

entanto, não diferindo do T4 em Cachoeira do Sul e Cachoeirinha. 338 

Quando realizado o fracionamento da adubação nitrogenada nos estádios V3, V6 e R0 339 

(T4), obteve-se maior acúmulo de matéria seca da parte aérea no estádio R1 do que quando 340 

comparado ao fracionamento apenas nos estádios V3 e R0 (T2 e T3). No estádio R4, o T4 e o 341 

T5 apresentaram a maior produção de matéria seca da parte aérea em Santa Maria; no entanto, 342 

não diferindo de T3 em Cachoeira do Sul e em Cachoeirinha.  Além de obter maior produção 343 

de matéria seca da parte aérea, os tratamentos T4 e o T5 apresentaram maior produção de 344 

matéria seca de raiz, na localidade de Santa Maria.  345 

Ao final do período de avaliação no estádio R7, os tratamentos T4 e T5 apresentaram o 346 

maior acúmulo de matéria seca em Cachoeira do Sul e Cachoeirinha, não se obtendo diferença 347 

estatística entre tratamentos com adubação nitrogenada em Santa Maria. 348 

 349 

3.4. Teor de nitrogênio no tecido da parte aérea e raiz 350 

Em relação ao teor de nitrogênio no tecido da parte aérea no estádio V3, não se obteve 351 

significância estatística entre os tratamentos em Santa Maria (Fig. 4A), Cachoeira do Sul (Fig. 352 

4B) e Cachoeirinha (Fig. 4C), visto que a coleta foi realizada anteriormente a aplicação da 353 

adubação nitrogenada em cobertura, sendo a adubação de base realizada de forma igualitária 354 

para todos os tratamentos. 355 

Os tratamentos T3, T4 e T5 não diferiram entre si quanto ao teor de N na planta nas 356 

coletas realizadas nos estádios V5 e V7 em Cachoeira do Sul e Cachoeirinha. No entanto, em 357 

Santa Maia, na fase vegetativa, os maiores teores de nitrogênio no tecido vegetal estiveram 358 

associados às maiores quantidades de N aplicadas antecedendo à época de avaliação, sendo o 359 
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T5 o que apresentou as maiores médias para essa avaliação até o início do período 360 

reprodutivo, no estádio R0. Em relação ao teor de nitrogênio no tecido da raiz no estádio V5 361 

(Tabela 2), esse tratamento apresentou a maior média em Santa Maria e Cachoeira do Sul, 362 

com valores de 2,79 e 3,57 g de N 100g-1 de tecido, respectivamente. Os demais tratamentos 363 

não influenciaram essa variável, diferindo apenas quando comparados à testemunha, que não 364 

recebeu adubação nitrogenada em cobertura. 365 

Em Santa Maria, a adubação nitrogenada realizada no estádio V6 no T4 promoveu 366 

incremento sobre o teor de nitrogênio na parte aérea no estádio V7, diferindo estatisticamente 367 

dos tratamentos T2 e T3, com fracionamento da adubação nitrogenada apenas nos estádios V3 368 

e R0. O incremento no teor de nitrogênio no T4 também foi verificado em Cachoeira do Sul e 369 

Cachoeirinha; no entanto, não apresentou diferença estatística em relação aos tratamentos T3 370 

e T5. No início do período reprodutivo (estádio R0), os fracionamentos da adubação 371 

nitrogenada não influenciaram o teor de nitrogênio no tecido das plantas em Cachoeira do Sul 372 

e Cachoeirinha. No entanto, em Santa Maria, os maiores teores estão associados as maiores 373 

quantidades de nitrogênio aplicadas antecedendo o estádio de avaliação. 374 

Na coleta realizada no estádio R1 houve incremento no teor de nitrogênio no tecido 375 

nos tratamentos que receberam adubação nitrogenada no estádio R0 (T2, T3 e T4), sendo o 376 

tratamento que recebeu a maior dose de nitrogênio nesse estádio (T2) o que apresentou as 377 

maiores médias em Cachoeira do Sul e Cachoeirinha. Nesses locais não foi observado 378 

influência dos fracionamentos da adubação nitrogenada sobre o teor de nitrogênio no tecido 379 

das plantas nos estádios R4 e R7. Em Santa Maria, o T5 apresentou menor teor de nitrogênio 380 

no tecido das plantas quando comparado aos demais fracionamentos nesses estádios. O 381 

tratamento T5 também obteve menor teor de nitrogênio no tecido da raiz no estádio R4 em 382 

Santa Maria; no entanto, não houve diferença entre os fracionamentos em Cachoeira do Sul e 383 

Cachoeirinha. 384 
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385 

386 

 387 

Fig. 4. Teor de nitrogênio no tecido vegetal da parte aérea de arroz ao longo do ciclo de 388 

desenvolvimento da cultura em função de fracionamentos da adubação nitrogenada em 389 

cobertura em Santa Maria (A), Cachoeira do Sul (B) e Cachoeirinha (C). Santa Maria, RS. 390 

2018. (¹) Médias seguidas de mesma letra dentro de época de avaliação não diferem 391 

significativamente entre si (Teste de Scott Knott, p<0,05). ns= não significativo pelo teste F a 392 

5% de probabilidade. T1 – Testemunha, T2 – 50% V3 + 50% R0, T3 – 67% V3 + 33% R0, T4 393 

– 60% V3 + 20% V6 + 20% R0, T5 – 100% V3.   394 
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3.5 Acúmulo de nitrogênio na parte aérea e raiz 395 

Em relação ao acúmulo de nitrogênio na parte aérea, verifica-se que esse não se fez 396 

nas mesmas quantidades com o avançar dos estádios de desenvolvimento da cultura, sendo 397 

influenciada pelos diferentes fracionamentos da adubação nitrogenada (Fig. 5). No início do 398 

período vegetativo, no estádio V3, as plantas foram coletadas anteriormente à realização da 399 

adubação nitrogenada em cobertura, não se obtendo, portanto, influência dos fracionamentos 400 

para essa avaliação. No entanto, após a aplicação dos tratamentos, os mesmos influenciaram o 401 

acúmulo de nitrogênio na parte aérea das plantas na fase vegetativa, proporcionalmente à 402 

quantidade de nitrogênio aplicado.  403 

Nesse sentido, embora não se tenha obtido diferença estatística entre os tratamentos 404 

com adubação nitrogenada na fase vegetativa, em números absolutos, o tratamento T5 405 

proporcionou maior acúmulo de nitrogênio na parte aérea durante a fase vegetativa, até o 406 

estádio V7. Na média das três localidades, até esse estádio, o tratamento T5 proporcionou a 407 

absorção de cerca de 51% de todo o nitrogênio utilizado ao longo de todo o ciclo da cultura, 408 

enquanto o T2, T3 e T4 proporcionaram a absorção de 32%, 37% e 39%, respectivamente. 409 

Além de ter proporcionado maior acúmulo de nitrogênio na parte aérea, o T5 obteve também 410 

maior acúmulo de nitrogênio na raiz na coleta realizada no estádio V5 em Santa Maria e 411 

Cachoeira do Sul, diferindo estatisticamente dos demais fracionamentos da adubação 412 

nitrogenada (Tabela 2). 413 

Em relação à adubação nitrogenada realizada no estádio V6 (T4), esta implicou em 414 

acréscimo no acúmulo de nitrogênio no estádio V7; no entanto, não diferindo estatisticamente 415 

do T3 em Santa Maria e do T3 e T5 em Cachoeira do Sul e Cachoeirinha. Em relação ao T2, 416 

esse apresentou menor acúmulo de nitrogênio quando comparado aos demais tratamentos no 417 

estádio V7, independentemente da localidade. 418 
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419 

420 

 421 

Fig. 5. Acúmulo de nitrogênio na parte aérea da planta de arroz após a emergência em função 422 

de fracionamentos da adubação nitrogenada em Santa Maria (A), Cachoeira do Sul (B) e 423 

Cachoeirinha (C). T1 – Testemunha, T2 – 50% V3 + 50% R0, T3 – 67% V3 + 33% R0, T4 – 424 

60% V3 + 20% V6 + 20% R0, T5 – 100% V3. As barras verticais representam o intervalo de 425 

confiança (p<0,05).  426 
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No período reprodutivo, após a realização da adubação nitrogenada no estádio R0 no 427 

T2, T3 e T4, obteve-se incremento no acúmulo de nitrogênio desses tratamentos no estádio 428 

R1. No entanto, após esse estádio, os fracionamentos obtiveram comportamento semelhante 429 

em relação ao acúmulo de nitrogênio até o final do período de avaliação no estádio R7, não se 430 

obtendo diferença estatística entre fracionamentos nos estádios R4 e R7 em nenhuma das 431 

localidades. 432 

Quanto maior a quantidade de nitrogênio aplicada em R0, maior foi o acúmulo de 433 

nitrogênio na parte aérea das plantas, sendo o tratamento com o fornecimento da maior 434 

proporção do fracionamento na fase reprodutiva (T2) o que obteve o maior acréscimo sobre o 435 

acúmulo de nitrogênio na parte aérea nessa fase. Esse tratamento obteve o acúmulo de cerca 436 

de 70% de todo nitrogênio acumulado ao longo do ciclo da cultura com a aplicação de 50% da 437 

dose no estádio R0, enquanto que a aplicação da mesma proporção no vegetativo resultou no 438 

acúmulo de apenas 30% de todo nitrogênio absorvido durante todo o ciclo da cultura, na 439 

média das três localidades. Quando não realizada a aplicação de nitrogênio no estádio R0 440 

(T5), esse proporcionou um acúmulo de nitrogênio de 47% durante a fase reprodutiva, 441 

enquanto que o T3 e T4 obtiveram um acúmulo de 63% e 61% durante a fase reprodutiva, na 442 

média das três localidades, respectivamente. 443 

Nesse sentido, nos tratamentos que tiveram o fracionamento da adubação nitrogenada 444 

durante a fase vegetativa e reprodutiva (T2, T3 e T4), mesmo quando fornecido menores 445 

doses de nitrogênio na aplicação realizada no estádio R0 (T3 e T4), obtiveram maior absorção 446 

desse nutriente na fase reprodutiva do que quando realizada a aplicação de maiores doses de 447 

nitrogênio nos estádios iniciais de desenvolvimento da cultura. 448 

Em relação ao acúmulo de nitrogênio na raiz no estádio R4, os fracionamentos da 449 

adubação nitrogenada não influenciaram sobre essa variável, obtendo-se diferença estatística 450 

apenas em relação à testemunha, que apresentou menor média. 451 
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Descontando-se a quantidade de nitrogênio absorvida pelos tratamentos com aplicação 452 

de uréia da quantidade absorvida pelas plantas sem aplicação do fertilizante ao final do 453 

período de avaliação, no estádio R7 (108 DAE), os valores variam de 75 a 102 kg de N ha-1, 454 

demonstrando o efeito do nitrogênio aplicado sobre a disponibilidade às plantas ao longo do 455 

ciclo da cultura. No entanto, não se determinou diferença estatística ao final do período de 456 

avaliação no estádio R7 quando comparados os fracionamentos da adubação nitrogenada. 457 

Todavia, quando realizado uma maior divisão da dose de nitrogênio em cobertura (T4), em 458 

números absolutos, obteve-se maior acúmulo de nitrogênio na parte aérea das plantas, cerca 459 

de 102 kg de N ha-1, enquanto que T2, T3 e T5 proporcionaram o acúmulo de 75, 89 e 78 kg 460 

de N ha-1, na média das três localidades, respectivamente. 461 

 462 

3.6 Componentes do rendimento e rendimento de grãos 463 

Os fracionamentos da adubação nitrogenada não influenciaram o número de panículas 464 

por m² em Santa Maria e Cachoeirinha (Tabela 3), obtendo diferença estatística apenas 465 

quando comparados à testemunha, sendo a média dos tratamentos de 574 e 700 panículas por 466 

m-2, respectivamente. Em Cachoeira do Sul, os tratamentos T3 e T4 apresentaram maior 467 

número de panículas por m², quando comparados a T2 e T5. 468 

Em relação ao número de grãos por panícula, os fracionamentos da adubação 469 

nitrogenada não influenciaram essa variável (Tabela 3) em Santa Maria e Cachoeira do Sul, 470 

sendo a média dos tratamentos para essa avaliação de 104 e 94 grãos por panícula, 471 

respectivamente. As avaliações da massa de 1000 grãos e esterilidade de espiguetas (Tabela 2) 472 

também não foram influenciadas pelo fracionamento da adubação nitrogenada em Santa 473 

Maria e Cachoeira do Sul. 474 

 475 

 476 

 477 
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Tabela 3 478 

Número de panículas por m² (NP), número de grãos por panícula (NGP), massa de mil grãos 479 

(MMG), esterilidade de espiguetas (EE) e rendimento de grãos (RG) de plantas de arroz em 480 

função de fracionamentos da adubação nitrogenada em diferentes estádios fenológicos da 481 

cultura em Santa Maria, Cachoeira do Sul e Cachoeirinha.  482 

*médias não seguidas de mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Scott Knott a 5% 483 

de probabilidade de erro; ns = não significativo; T1 – Testemunha, T2 – 50% V3 + 50% R0, 484 

T3 – 67% V3 + 33% R0, T4 – 60% V3 + 20% V6 + 20% R0, T5 – 100% V3. 485 

 486 

Em relação ao rendimento de grãos (Tabela 3), não se obteve diferença estatística entre 487 

os fracionamentos da adubação nitrogenada em Cachoeira do Sul e Cachoeirinha, os quais 488 

diferiram apenas quando comparados a testemunha, sendo a média dos tratamentos para essa 489 

Santa Maria 

Tratamentos NP NGP MMG (g) EE (%) RG (Mg ha-1) 

T1 482 b* 85 b 24,6 ns 9,3 ns 6.924 c 

T2 572 a 109 a 25,1 10,2 9.538 b 

T3 588 a 108 a 25,2 10,4 10.181 a 

T4 622 a 102 a 25,3 10,6 10.315 a 

T5 608 a 103 a 25,0 9,0 10.014 a 

Média 574 104 25,0 9,9 9.394 

CV% 10,1 6,4 4,3 9,6 3,1 

Cachoeira do Sul 

Tratamentos NP NGP MMG (g) EE (%) RG (Mg ha-1) 

T1 566 b 75 b 25,0 ns 7,9 ns 8.456 b 

T2 650 b 90 a 25,6 8,0 12.163 a 

T3 830 a 93 a 25,6 7,9 13.065 a 

T4 807 a 105 a 25,6 8,0 13.804 a 

T5 650 b 105 a 25,7 7,9 12.719 a 

Média 732 94 25,5 7,9 12.041 

CV% 16,0 11,7 2,1 4,8 5,9 

Cachoeirinha 

Tratamentos NP NGP MMG (g) EE (%) RG (Mg ha-1) 

T1 545 b    7.185 b 

T2 766 a    11.720 a 

T3 768 a    11.170 a 

T4 754 a    11.900 a 

T5 665 a    11.510 a 

Média 700    10.697 

CV% 11,9    5,7 
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avaliação de 12.041 kg ha-1 e 10.697 kg ha-1, respectivamente. Em Santa Maria, T3, T4 e T5 490 

não diferiram em relação ao rendimento de grãos, sendo a média desses tratamentos de 491 

10.181, 10.315 e 10.014 kg ha-1, respectivamente, diferindo estatisticamente quando 492 

comparados ao T2, que obteve menor rendimento de grãos dentre os tratamentos com 493 

adubação nitrogenada, sendo a média desse tratamento de 9.538 kg ha-1. 494 

 495 

4. Discussão 496 

Os resultados do teor de NH4
+ no solo foram influenciados pelos fracionamentos da 497 

adubação nitrogenada. A maior concentração de NH4
+ no solo logo após o alagamento do 498 

solo, em todos os tratamentos, é resultado das modificações de ordem bioquímica e química 499 

que ocorrem nesse ambiente, as quais promovem o acúmulo desse nutriente devido as 500 

condições desfavoráveis à nitrificação em ambiente anaeróbio (Buresh et al., 2008), sendo 501 

considerado a principal fonte de nitrogênio disponível para o arroz irrigado (Wang et al., 502 

1993; Kronzucker et al., 2000).  503 

O curto período das altas concentrações de NH4
+ no solo está relacionado a elevada 504 

demanda desse nutriente pelas plantas nos estádios iniciais de desenvolvimento que, segundo 505 

Wada et al. (1986), é elevado no período compreendido entre o início do perfilhamento e do 506 

período reprodutivo. Resultado disso foi a rápida redução na concentração de NH4
+ no solo 507 

entre os estádios V5 e V7, em todos os tratamentos. Em V5, na média dos tratamentos, cerca 508 

de 57,7% do nitrogênio oriundo do fertilizante nitrogenado estava contido na fração solo, 509 

11,2% na solução do solo, 19,9% na planta e 11,2% não foi identificado (Fig. 6). No entanto, 510 

no estádio V7 ocorre a redução da quantidade de nitrogênio contida na fração solo e solução 511 

do solo, os quais obtiveram valores médios de 17,6 e 5,3%, enquanto foi verificado o aumento 512 

da quantidade de nitrogênio acumulado pela planta, com valores de 34,8; 43,8; 43,4 e 46,3% 513 

para os tratamentos T2, T3, T4 e T5, respectivamente. Para Ntanos e Koutroubas (2002), o 514 

período que compreende a metade do perfilhamento e 10 dias antes da formação da panícula é 515 
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de máxima absorção de nitrogênio pela cultura do arroz irrigado, o qual compreende cerca de 516 

65% de todo nitrogênio absorvido pela planta ao longo do ciclo, evidenciando ser um período 517 

crítico da cultura em relação à absorção desse nutriente. 518 

 519 

520 

 521 

Fig. 6. Médias das porcentagens de nitrogênio nas frações solo, solução, e planta das 522 

localidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul e Cachoeirinha em diferentes estádios 523 

fenológicos da cultura do arroz irrigado, em função de fracionamentos da adubação 524 

nitrogenada. T2 – 50% V3 + 50% R0, T3 – 67% V3 + 33% R0, T4 – 60% V3 + 20% V6 + 525 

20% R0, T5 – 100% V3.  526 

 527 

Apesar do fracionamento do nitrogênio em V6 e R0, isso não se refletiu em 528 

acréscimos nos teores de NH4
+ e NO3

- no solo desses tratamentos; no entanto, obteve-se 529 

incremento no teor de nitrogênio no tecido da parte aérea das plantas, evidenciando a 530 
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capacidade de absorção desses nutrientes pelo sistema radicular, o qual proporciona o 531 

aumento da taxa de absorção de nitrogênio por unidade de peso de raiz conforme a evolução 532 

dos estádios de desenvolvimento da cultura (Bredemeier e Mundstock, 2000). Possivelmente, 533 

não foram observados o aumento dos teores de NH4
+ nos fracionamentos em V6 e R0, pois o 534 

sistema radicular está mais desenvolvido nesses estágios e com maior taxa de absorção de N. 535 

Como esperado, a redução do teor de NO3
- no solo logo após o alagamento, em todos 536 

os tratamentos, está relacionada à alteração da atividade microbiana, onde a ausência de 537 

oxigênio interrompe o processo de nitrificação por microrganismos aeróbicos obrigatórios. 538 

Além disso, o NO3
- é o primeiro composto oxidado utilizado como aceptor final de elétrons 539 

por microrganismos anaeróbios e facultativos no processo de respiração celular, 540 

transformando-se em N2O e N2 (Ponnamperuma, 1977).   541 

Em relação à dinâmica do nitrogênio na solução do solo, os teores de NH4
+ e NO3

- 542 

apresentaram comportamento semelhante ao obtido na fração do solo; porém, com valores 543 

menores. Dentro da marcha de absorção, a contribuição do nitrogênio da solução do solo 544 

chega a um máximo de 11,9% em V5, decrescendo rapidamente até tornar-se nula nos 545 

estádios reprodutivos. 546 

Essa maior disponibilidade de NH4
+ na solução do solo no início do alagamento era 547 

esperada devido ao menor requerimento pelas plantas nos estádios iniciais de 548 

desenvolvimento da cultura (V3 – V5). No entanto, devido ao seu crescente desenvolvimento 549 

no período vegetativo (V5 – V7), a demanda por nutrientes aumenta, diminuindo a 550 

disponibilidade desse nutriente na solução do solo, a qual pode declinar facilmente de 180 mg 551 

L-1 até valores inferiores a 20 mg L-1 de um a cinco dias após aplicação de fertilizantes 552 

nitrogenados (Kirk, 2004). 553 

A maior disponibilidade de N mineral na solução do solo após o início do alagamento 554 

também foi relatada por Silva et al. (2007), onde a utilização de maiores doses de nitrogênio 555 

antecedendo o início da irrigação no estádio V4 proporcionaram maior disponibilidade desse 556 
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nutriente na coleta realizada um dia após a irrigação. No entanto, em menos de 20 dias após a 557 

aplicação do fertilizante nitrogenado, os teores de N mineral na solução do solo já se 558 

encontravam próximos a zero, indicando uma grande absorção pela planta associada a 559 

possíveis perdas do sistema (Silva et al., 2007). Os autores ainda relatam que com uma 560 

segunda adubação nitrogenada de cobertura em V8 há diferenças na disponibilidade de N 561 

mineral em função da presença ou não de plantas, não aumentando seu teor na solução do solo 562 

quando aplicados em áreas com a presença de plantas de arroz; porém, quando aplicado em 563 

área sem a presença de plantas, houve um incremento no teor desse nutriente na solução do 564 

solo.  565 

Esse comportamento também foi verificado no presente trabalho, onde os 566 

fracionamentos da adubação nitrogenada não promoveram acréscimos sobre o teor de NH4
+ e 567 

NO3
- na solução do solo após a aplicação do fertilizante. A maior disponibilidade de 568 

nitrogênio no solo e na solução do solo na fase inicial de desenvolvimento da cultura está 569 

relacionada à aplicação de maiores proporções do fracionamento da adubação nitrogenada em 570 

estádios onde a planta contém menor capacidade de absorção de nutrientes, em decorrência do 571 

seu reduzido volume do sistema radicular (Bredemeier e Mundstock, 2000). No entanto, com 572 

o desenvolvimento da planta, a taxa de absorção de nutrientes aumenta, adquirindo máxima 573 

demanda entre os estádios que compreendem o início do perfilhamento e o início do período 574 

reprodutivo (Wada et al., 1986). Isso explica a grande redução da disponibilidade de 575 

nitrogênio no solo e na solução do solo entre os estádios V5 e V7 e seu acréscimo sobre o 576 

acúmulo de nitrogênio na parte aérea pelos tratamentos. 577 

 A produção de matéria seca da parte aérea e de raiz apresentou relação direta com a 578 

maior quantidade de nitrogênio aplicado no período vegetativo. O nitrogênio está associado a 579 

diversos processos fisiológicos na planta, como síntese de proteínas e ácidos nucléicos 580 

(Marschner, 2011), os quais são essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento, além de ser 581 

um nutriente essencial no processo de fotossíntese, já que é um componente estrutural essencial da 582 
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molécula de clorofila (Robertson e Vitousek, 2009). A maior produção de matéria seca da parte 583 

aérea pela utilização de maiores doses de nitrogênio está relacionada ao aumento da área foliar das 584 

plantas, a qual aumenta a eficiência na interceptação da radiação solar e da taxa fotossintética, 585 

refletindo-se, portanto, nos componentes de rendimento, como o número de perfilhos durante a 586 

fase vegetativa da cultura (Fidelis et al., 2012; Santos et al., 2017). Os resultados obtidos no 587 

presente trabalho corroboram com os relatados por Pocojeski et al. (2015), que verificaram maior 588 

produção de matéria seca da parte aérea de plantas de arroz no estádio R0, quando realizada a 589 

aplicação de maior quantidade do fertilizante no estádio V4. 590 

Portanto, foi possível constatar que menores quantidades de nitrogênio na fase vegetativa 591 

afetam a produção de matéria seca da parte aérea, não sendo observado acréscimos sobre essa 592 

variável com o aumento da dose de nitrogênio aplicada na fase reprodutiva da cultura. Essa 593 

influência sobre a produção de massa seca refletiu-se na concentração do nitrogênio do tecido. 594 

Na parte aérea, houve redução nos teores de nitrogênio no tecido, efeito esse associado à 595 

diluição do elemento causada pela expansão volumétrica do dossel (Malavolta et al., 1997). 596 

Embora não se tenha obtido diferença estatística entre os tratamentos em alguns estádios 597 

fenológicos durante a fase vegetativa, de forma geral, quanto maior a quantidade de nitrogênio 598 

fornecido às plantas no estádio V3, maior foi o seu teor no tecido da parte aérea.  Esses 599 

resultados corroboram com os obtidos por Marzari et al. (2005), que verificaram maiores 600 

teores de nitrogênio no tecido das plantas quanto maior a quantidade de nitrogênio aplicada 601 

antecedendo a época de avaliação. 602 

 A ausência de acréscimos sobre os teores de NH4
+ e NO3

- no solo e na solução do solo 603 

nas coletas realizadas após a adubação nitrogenada, para os tratamentos que realizaram o 604 

fracionamento (V6 e R0) é resultado desse nitrogênio ser rapidamente absorvido pelas plantas 605 

devido ao seu maior desenvolvimento vegetativo, o que aumenta a taxa de absorção de 606 

nitrogênio devido ao maior volume do sistema radicular (Bredemeier e Mundstock, 2000). 607 

Apesar da aplicação de 100% do nitrogênio em V3 (T5) ter proporcionado maiores teores de 608 
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N no tecido da parte aérea durante a fase vegetativa, a falta de um aporte de nitrogênio no 609 

início do período reprodutivo causou a redução do teor desse nutriente no tecido da planta, 610 

sendo, dentre os tratamentos com adubação nitrogenada, o que apresentou o menor valor para 611 

essa variável na diferenciação da panícula (estádio R1). Nesse estádio, onde ocorre a 612 

diferenciação das espiguetas e consequente definição do número de grãos por panícula 613 

(Yoshida, 1981), o teor de nitrogênio na planta apresenta relação direta com esse componente 614 

da produtividade, sendo que sua redução pode influenciar negativamente o rendimento de 615 

grãos da cultura do arroz irrigado (Fidelis et al., 2012). 616 

 A maior disponibilidade de nitrogênio no solo e na solução do solo nos estádios 617 

iniciais de desenvolvimento da planta de arroz influenciou o teor de nitrogênio nas raízes, 618 

determinando-se maior teor desse nutriente quanto maior foi a quantidade de N aplicada em 619 

V3. No entanto, devido ao crescente desenvolvimento do sistema radicular, associado às 620 

menores concentrações de nitrogênio no solo e na solução do solo, houve a redução no teor 621 

desse nutriente nas raízes em R4. 622 

Os parâmetros de massa seca e teor de nitrogênio no tecido são informações 623 

imprescindíveis para a avaliação do acúmulo de nitrogênio na planta. Em função disso, aquele 624 

tratamento que apresenta maior concentração do elemento, não necessariamente será o de 625 

maior acúmulo de nitrogênio, em função da dependência da produção de material vegetal, 626 

sendo que quanto maior a produção maior poderá ser o efeito de diluição. Além disso, a 627 

disponibilidade do nitrogênio às plantas deverá ocorrer em estádios específicos. Para Fidelis 628 

et al. (2012), é importante que o nitrogênio esteja disponível às plantas no momento de maior 629 

demanda, pois esse contém relação direta com os componentes da produtividade, os quais são 630 

considerados os fatores que mais influenciam o rendimento de grãos da cultura do arroz 631 

irrigado. Na fase vegetativa, o nitrogênio influencia o número de colmos e, 632 

consequentemente, o número de panículas (SOSBAI, 2016), sendo dependentes, portanto, da 633 

disponibilidade do nutriente no meio de cultivo para sua maximização (Lopes et al., 2013). 634 
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 Nesse sentido, quanto maior a quantidade de nitrogênio aplicada no estádio V3, maior 635 

foi a sua disponibilidade no solo e na solução na fase vegetativa, estando disponível para a 636 

absorção e a participação em diversos processos fisiológicos no qual o nitrogênio está 637 

envolvido na planta, como sintetizar proteínas e ácidos nucléicos (Marschner, 2011), os quais 638 

são essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento. Além disso, o nitrogênio é 639 

componente estrutural essencial da molécula de clorofila, com expressiva participação no 640 

aumento da área foliar da planta, o que aumenta a eficiência na interceptação da radiação solar 641 

e a taxa fotossintética (Fidelis et al., 2012), resultando, portanto, em maior acúmulo de 642 

nitrogênio na parte aérea e nas raízes no tratamento com maior fornecimento desse nutriente 643 

na fase vegetativa (T5). Porém, a falta de um aporte de nitrogênio no início do período 644 

reprodutivo causou a redução na concentração do nitrogênio no tecido, sendo, dentre os 645 

tratamentos com adubação nitrogenada, o que apresentou menor taxa de acúmulo na fase 646 

reprodutiva. 647 

 Ao final do período vegetativo e início do reprodutivo, a redução da taxa de acúmulo 648 

de nitrogênio na parte aérea está relacionada a menor disponibilidade desse nutriente no solo e 649 

na solução do solo pelos tratamentos, que, independentemente da dose de nitrogênio fornecida 650 

às plantas durante o período vegetativo, obteve valores próximos ao observado na testemunha, 651 

que não recebeu adubação nitrogenada em cobertura. Em R0, independentemente do 652 

fracionamento da adubação nitrogenada, a fração solo continha menos de 2% do nitrogênio 653 

aplicado via fertilizante nitrogenado, sendo ainda menor a sua concentração na solução do 654 

solo, a qual obteve valores menores que 1%. Na planta, os tratamentos T2, T3, T4 e T5 655 

apresentaram valores de 56,6, 62,2, 56,5 e 51,2% do nitrogênio aplicado nessa fração, 656 

respectivamente, os quais possibilitaram o acúmulo de 42,4, 62,5, 76,3 e 76,8 kg de N ha-1 da 657 

quantidade de nitrogênio aplicada até o estádio R0, respectivamente. 658 

 Embora não se tenha observado acréscimo sobre o teor desse nutriente nas frações 659 

solo e solução, a aplicação de nitrogênio realizada no estádio R0 em T2, T3 e T4 promoveu 660 
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incremento sobre o acúmulo de nitrogênio na parte aérea dos mesmos, evidenciando, portanto, 661 

uma maior capacidade de absorção pela planta com o avançar dos estádios de 662 

desenvolvimento, mesmo quando aplicada a maior proporção do fracionamento da adubação 663 

nitrogenada, 75 kg de N ha-1 no estádio R0 no T2. 664 

A maior taxa de acúmulo de nitrogênio na parte aérea dentre os tratamentos foi obtida 665 

quando realizado o maior número de aplicações do fertilizante, a qual possibilitou melhores 666 

condições de absorção desse nutriente. Com o fracionamento da adubação nitrogenada em três 667 

épocas de aplicações foram fornecidas menores quantidades de nitrogênio em cada estádio, 668 

porém, em momentos de elevado requerimento desse nutriente, o que possibilitou maior 669 

absorção das plantas e menor disponibilidade desse nitrogênio para os diferentes processos de 670 

perdas como a volatilização e desnitrificação. Ao final do período de avaliação no estádio R7, 671 

43,8% do nitrogênio aplicado via fertilizante nitrogenado estava contido na planta no T2, 672 

50,9% no T3, 59,7% no T4 e 45,4% no T5, evidenciando, portanto, um maior aproveitamento 673 

do nitrogênio quando realizado o maior fracionamento da adubação nitrogenada. 674 

 Em relação ao acúmulo de nitrogênio nas raízes, na avaliação realizada no estádio R4 675 

a ausência de diferença estatística observada entre os tratamentos com adubação nitrogenada 676 

pode estar relacionada à remobilização desse nutriente para a parte aérea para o enchimento 677 

de grãos (Shiratsuchi et al., 2006). 678 

Quando toda a adubação nitrogenada foi fornecida no estádio V3 (T5), não houve 679 

reflexo no aumento do número de panículas por m². Apesar desse tratamento influenciar 680 

diretamente no aumento da massa seca das plantas, possivelmente no número de 681 

colmos/planta, a falta de um aporte de nitrogênio no estádio reprodutivo pode ter limitado a 682 

transformação desses colmos em panículas. Prova disso é o menor teor desse nutriente no 683 

tecido da parte aérea no início do período reprodutivo, momento em que se intensifica a 684 

demanda de nitrogênio devido à formação e desenvolvimento de estruturas reprodutivas 685 
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(Yoshida, 1981), o que força a planta a abortar perfilhos a fim de remobilizar o nitrogênio 686 

para outras partes em alta demanda. 687 

Quando realizado o fracionamento da adubação nitrogenada, aplicaram-se menores 688 

quantidades de nitrogênio na fase vegetativa em relação ao T5, o que, possivelmente tenha 689 

resultado em menor número de colmos por m² nesses tratamentos. Todavia, o maior teor de 690 

nitrogênio no tecido da parte aérea pela aplicação do fertilizante no início do período 691 

reprodutivo proporcionou melhor utilização do nutriente para a formação das estruturas 692 

reprodutivas, diminuindo a competição entre os órgãos reprodutivos e vegetativos da planta. 693 

Em relação ao número de grãos por panícula, a falta de resposta aos fracionamentos da 694 

adubação nitrogenada também foi verificado por Neves et al. (2004), Mateus et al. (2006) e 695 

Hernandes et al. (2010) que, mesmo trabalhando com diferentes fontes, doses e épocas de 696 

aplicação de nitrogênio em cobertura, não determinaram influencia dessas variáveis sobre o 697 

número de grãos por panícula nas cultivares testadas, sendo, talvez, uma característica mais 698 

relacionada à cultivar utilizada do que às condições edafoclimáticas e às práticas de manejo 699 

adotadas. Isso também se verificou para a variável massa de 1000 grãos, onde não foi 700 

verificado diferenças estatísticas nem mesmo em relação à testemunha, que não recebeu 701 

adubação nitrogenada em cobertura, evidenciando ser uma variável pouco influenciada por 702 

práticas de manejo da cultura. 703 

Em relação à esterilidade de espiguetas, o fracionamento da adubação nitrogenada não 704 

influenciou sobre essa variável, não se obtendo diferença estatística nem mesmo quando 705 

comparados a testemunha que não recebeu nitrogênio em cobertura. Segundo Yoshida (1981), 706 

a esterilidade de espiguetas é mais influenciada pelas condições edafoclimáticas que ocorrem 707 

em períodos críticos durante a microsporogênese do que por práticas de manejo da cultura. 708 

Nas condições de realização do experimento, os fracionamentos da adubação 709 

nitrogenada não influenciaram o rendimento de grãos do arroz irrigado. A literatura relata 710 

diversos estudos em que não se obteve resposta do fracionamento da adubação nitrogenada 711 
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sobre o rendimento de grãos do arroz irrigado, como verificado por Marzari et al. (2005), 712 

Fabre (2011) e Fidelis et al. (2017).  A ausência de resposta obtida no presente trabalho pode 713 

estar relacionada à contribuição do nitrogênio oriundo do processo de mineralização da 714 

matéria orgânica do solo, o qual, ao final do período de avaliação no estádio R7, forneceu 715 

106, 116 e 94 kg de N ha-1, nas localidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul e Cachoeirinha, 716 

o que corresponde a 69%, 65% e 62% da demanda de N para a média de produtividade de 717 

arroz dos tratamentos com adubação nitrogenada nesses locais, respectivamente.  718 

Quando não realizada a adubação nitrogenada, obteve-se valores de rendimento de 719 

grãos próximos a média do Estado do Rio Grande do Sul na safra 2016/17, sendo ela de 7.908 720 

kg ha-1 (IRGA, 2017), em Santa Maria e Cachoeirinha, e valores acima da média em 721 

Cachoeira do Sul.  No entanto, o suprimento de nitrogênio via processo de mineralização da 722 

matéria orgânica é realizado em diferentes velocidades, dependendo da sua recalcitrância e 723 

resistência ao ataque microbiano (Camargo et al., 1997) além das condições ambientais que 724 

afetam o metabolismo da microbiota do solo. Portanto, cada solo possui capacidade intrínseca 725 

de fornecer nitrogênio às plantas a partir da decomposição da matéria orgânica do solo, em 726 

quantidades e taxas diferentes, que dependem, fundamentalmente, do tipo de solo, da 727 

atividade microbiana e das condições ambientais (Rhoden et al., 2006). Nesse sentido, o 728 

processo de mineralização da matéria orgânica nem sempre fornece a quantidade de 729 

nitrogênio necessária às plantas nas épocas de maior requerimento (Buresh et al., 2008), sendo 730 

fundamental a aplicação de fertilizantes nitrogenados (Weber e Mielniczuk, 2009), visando 731 

maximizar seu efeito sobre os componentes da produtividade, os quais têm relação direta com 732 

o rendimento de grãos do arroz (Fidelis et al., 2012).  733 

A Sosbai (2016) preconiza o fracionamento da adubação nitrogenada no início do 734 

perfilhamento (V3/V4) e na iniciação da panícula (R0), sendo fornecido o maior volume do 735 

fracionamento no momento da irrigação definitiva. Quando comparados os tratamentos com 736 

fracionamento da adubação nitrogenada nos estádios V3 e R0 da cultura, a proporção do 737 
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fracionamento 67% V3 + 33% R0 (T3) proporcionou acréscimo sobre o rendimento de grãos 738 

quando comparado ao T2, que apresentou menor rendimento de grãos em Santa Maria; no 739 

entanto, não diferindo estatisticamente dos demais fracionamentos em Cachoeira do sul e 740 

Cachoeirinha.  741 

Com o fracionamento da adubação nitrogenada em três épocas de aplicação (T4), 742 

obteve-se tendência de maior rendimento de grãos em comparação aos demais 743 

fracionamentos, o que pode estar relacionado ao maior acúmulo de nitrogênio na parte aérea 744 

por esse tratamento. Embora se tenha fornecido menores proporções da dose de nitrogênio, 745 

realizou-se a sua aplicação nos estádios de maior requerimento da cultura, possibilitando um 746 

maior sincronismo entra a disponibilidade e demanda e, consequentemente, uma maior 747 

absorção desse nutriente. Em estudo realizado por Mateus et al. (2006), determinou-se 748 

influência do parcelamento e época de aplicação do nitrogênio na eficiência de utilização do 749 

nutriente e desempenho produtivo do arroz; no entanto, esse efeito não foi observado, de 750 

forma geral, no presente trabalho.  751 

Em condições de clima desfavoráveis como baixa radiação e alta pluviosidade durante 752 

o período de cultivo do arroz, os quais diminuem a eficiência de absorção pelas plantas e 753 

favorecem as perdas desse nutriente do sistema, o T4 mostra-se como uma boa opção em 754 

relação ao melhor aproveitamento do fertilizante nitrogenado. 755 

O fornecimento total da adubação nitrogenada no estádio V3 (T5) proporcionou 756 

rendimento de grãos semelhante ao obtido quando realizado o seu fracionamento na fase 757 

vegetativa e reprodutiva da cultura (T2, T3 e T4). No entanto, o resultado obtido no presente 758 

estudo está relacionado à rápida formação da lâmina de água após a aplicação do fertilizante, 759 

que possibilitou a sua incorporação no solo e diminuição das perdas desse nutriente pelo 760 

processo de volatilização. Quando aplicada sobre a superfície do solo, a uréia é rapidamente 761 

hidrolisada pela enzima urease a carbonato de amônio ((NH4)2CO3) (Rochette et al., 2009), 762 

provocando o aumento do pH ao redor do grânulo, favorecendo perdas de N por volatilização de 763 
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NH3 (Buresh et al., 2008), sendo esse processo responsável por perdas entre 24 a 32% do 764 

fertilizante aplicado em função do período entre a aplicação e a irrigação da lavoura (Norman et 765 

al., 2009). Nesse sentido, é fundamental o estabelecimento da lâmina de água no intervalo de até 766 

três dias para que não ocorram perdas significativas desse nutriente (SOSBAI, 2016). 767 

 Apesar da ausência de resposta sobre a produção de grãos, a eficiência do nitrogênio 768 

está atrelada ao maior fracionamento da dose do nitrogênio durante os estádios de maior 769 

requerimento da cultura. Essa maior eficiência em condições de campo pode se refletir em 770 

maiores impactos na produtividade de arroz irrigado especialmente pelo fato que os 771 

produtores, na grande maioria atrasam a implantação da lâmina de irrigação e podem se 772 

potencializar as perdas de N do solo.  A ausência de resposta sobre a produção de grãos 773 

também pode estar relacionada a alta dose de N aplicada (150 kg de N ha-1), enquanto que 774 

uma menor dose poderia influenciaria sobre a disponibilidade de N às plantas, sendo os 775 

efeitos dos fracionamentos mais pronunciados e podendo afetar a produtividade da cultura. 776 

 777 

5. Conclusões 778 

O teor de NH4
+ no solo e na solução do solo é influenciado pelos fracionamentos da 779 

adubação nitrogenada nos estádios iniciais de desenvolvimento, sendo maior a disponibilidade 780 

desse nutriente quanto maior for a quantidade de nitrogênio aplicada no estádio V3. 781 

Os fracionamentos da adubação nitrogenada não influenciam o teor de NO3
- no solo e 782 

na solução do solo. 783 

O tratamento 100% de N em V3 proporciona maior acúmulo de nitrogênio na parte 784 

aérea das plantas durante a fase vegetativa, no entanto, não há influência dos fracionamentos 785 

sobre o acúmulo de nitrogênio ao final do período reprodutivo. 786 

Nas condições de realização do experimento, os fracionamentos da adubação 787 

nitrogenada não influenciam o rendimento de grãos da cultura do arroz irrigado. 788 

  789 
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 CAPÍTULO II (Artigo Científico)920 

Rendimento de grãos e estabilidade produtiva de cultivares de arroz irrigado em função 921 

do fracionamento da adubação nitrogenada 922 

 923 

Resumo – O objetivo desse trabalho foi avaliar o rendimento de grãos e a estabilidade 924 

produtiva de cultivares de arroz irrigado de ciclo médio e precoce em seis ambientes do 925 

Estado do Rio Grande do Sul, quando submetidas ao fracionamento da adubação nitrogenada. 926 

Os experimentos foram conduzidos em condições de campo, nos anos agrícolas 2016/17 e 927 

2017/18. Foram utilizadas as cultivares de arroz de ciclo médio IRGA 424 RI e de ciclo 928 

precoce BRS PAMPA, submetidas a fracionamentos da adubação nitrogenada: Testemunha, 929 

50% V3 + 50% R0, 67% V3 + 33% R0, 60% V3 + 20% V6 + 20% R0 e 100% V3. Os 930 

resultados demonstram que o fracionamento 60% V3 + 20% V6 + 20% R0 proporciona maior 931 

rendimento de grãos; no entanto, está associado a uma maior instabilidade produtiva em 932 

relação aos ambientes testados. O fornecimento de 100% V3, embora não tenha obtido as 933 

maiores médias de rendimento de grãos, apresenta elevado rendimento de grãos e maior 934 

estabilidade produtiva. O fracionamento da adubação nitrogenada 50% V3 + 50% R0 935 

proporciona menor rendimento de grãos quando comparado ao fracionamento 67% V3 + 33% 936 

R0, além de estar associado a uma maior instabilidade produtiva. O fracionamento 60% V3 + 937 

20% V6 + 20% R0 proporciona maior retorno econômico na cultivar IRGA 424 RI, enquanto 938 

que para a cultivar BRS PAMPA, o fornecimento 100% V3 foi o que obteve os melhores 939 

resultados. O fracionamento 67% V3 + 33% R0 proporciona maior retorno econômico quando 940 

comparado ao fracionamento 50% V3 + 50% R0 em ambas as cultivares. 941 

 942 

Termos para indexação: Oryza sativa L., parcelamento, nitrogênio, produtividade. 943 

 944 
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Grain yield and productive stability of irrigated rice cultivars in function of nitrogen 945 

fertilization fractionation  946 

 947 

Abstract – The objective of this work was to evaluate the grain yield and the productive 948 

stability of medium and early cycle of irrigated rice cultivars in six environments of the State 949 

of Rio Grande do Sul, when submitted to nitrogen fertilization fractionation. The experiments 950 

were conducted under field conditions in the 2016/17 and 2017/18 growing season. The 951 

cultivar IRGA 424 RI as medium cycle and BRS PAMPA as early cycle, were submitted to 952 

fractionation of nitrogen fertilization: control, 50% V3 + 50% R0, 67% V3 + 33% R0, 60% 953 

V3 + 20% V6 + 20% R0 and 100% V3. The results demonstrate that the fractionation of 60% 954 

V3 + 20% V6 + 20% R0 provides higher grain yield, however, it’s associated with a greater 955 

productive instability in relation to the tested environments. The 100% V3 supply, didn’t 956 

obtain the highest grain yield averages, but it presents a high grain yield and greater 957 

productive stability. The fractionation of the nitrogen fertilization 50% V3 + 50% R0 provides 958 

a lower grain yield when compared to the fractionation 67% V3 + 33% R0, furthermore it’s 959 

associated to a greater productive instability. The fractionation 60% V3 + 20% V6 + 20% R0 960 

provides a greater economic return on the cultivar IRGA 424 RI, whereas for the cultivar BRS 961 

PAMPA, the highest economic return is obtained with the 100% V3 supply. The fractionation 962 

67% V3 + 33% R0 provides a higher economic return when compared to the fractionation 963 

50% V3 + 50% R0 in both cultivars. 964 

 965 

Index terms: Oryza sativa L., fractionation, nitrogen, grain yield. 966 

 967 
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Introdução 968 

O nitrogênio é o nutriente requerido em maior quantidade pela cultura do arroz 969 

irrigado (Oryza sativa L.) (Lopes et al., 2013), sendo responsável pelo incremento da área 970 

foliar da planta, o que aumenta a eficiência de interceptação da radiação solar, a taxa 971 

fotossintética e, consequentemente, o rendimento de grãos da cultura (Santos et al., 2017). É 972 

importante que o nitrogênio esteja disponível às plantas no momento de maior demanda, pois 973 

esse tem relação direta com os componentes da produtividade e consequentemente, com o 974 

rendimento de grãos da cultura (Fidelis et al., 2012).  975 

A dinâmica do nitrogênio em ambientes alagados, bem como a sua relação com o 976 

sistema solo-planta, é bastante complexa, o que condiciona resultados sobre o rendimento de 977 

grãos muitas vezes contraditórios. A existência de uma lâmina de água sobre o solo e de uma 978 

fina camada oxidada na superfície deste, seguida por uma camada reduzida logo abaixo desta 979 

e de outra camada oxidada em torno das raízes cria diferentes condições de oxirredução, as 980 

quais determinam os processos de transformação do nitrogênio no solo (Ponnamperuma, 981 

1977). Em solos alagados, a desnitrificação e a volatilização são os processos mais 982 

importantes, por estarem associados a perdas desse nutriente do sistema (Buresh et al., 2008). 983 

Por consequência disso, a eficiência de recuperação de nitrogênio pela planta em áreas 984 

de cultivo de arroz irrigado é baixa, normalmente menor que 50% (Fageria & Baligar, 2005), 985 

sendo, portanto, necessária a adoção de algumas práticas de manejo que visem um melhor 986 

aproveitamento desse nutriente pela planta. Uma delas é o fornecimento de nitrogênio nos 987 

estádios de maior requerimento da cultura, no período compreendido entre o início do 988 

perfilhamento e início da fase reprodutiva (Wada et al., 1986).  Em decorrência, estas são as 989 

duas épocas recomendadas pela SOSBAI (2016) para a realização da adubação nitrogenada 990 

em cobertura em cultivares de arroz, no qual, deve-se realizar a primeira aplicação desse 991 

nutriente no início do perfilhamento, antes da entrada da água, e na iniciação do primórdio 992 
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floral, sendo fornecida a maior proporção da dose no momento da irrigação definitiva 993 

(SOSBAI, 2016), a fim de possibilitar a sua incorporação no solo e diminuir as perdas desse 994 

nutriente pelo processo de volatilização (Knoblauch, 2012). 995 

No entanto, embora a planta de arroz absorva nitrogênio durante todo o ciclo 996 

biológico, no início deste, seu potencial de utilização é baixo, devido à demanda e 997 

crescimento limitados (Lopes et al., 2013). Nesse contexto, é necessário identificar a 998 

proporção do fracionamento da adubação nitrogenada que proporcione um maior sincronismo 999 

entre a demanda e a disponibilidade desse nutriente nos estádios de maior requerimento pela 1000 

cultura, bem como obtenha maior resposta em relação a produtividade.  1001 

Nesse sentido, objetivou-se avaliar, com esse trabalho, o rendimento de grãos e a 1002 

estabilidade produtiva de cultivares de arroz irrigado de ciclo médio e precoce em duas safras 1003 

e em seis ambientes do Estado do Rio Grande do Sul quando submetidas a diferentes 1004 

fracionamentos da adubação nitrogenada. 1005 

 1006 

Material e Métodos 1007 

Os experimentos foram conduzidos sob condições de campo durante as safras 1008 

agrícolas 2016/17 e 2017/18, em seis locais do Estado do Rio Grande do Sul, Cachoeirinha 1009 

(29° 55' 30''S 50° 58' 21'' O), na Estação Experimental do Arroz do Instituto Riograndense do 1010 

Arroz (IRGA); em Santa Maria (29°43'08.8"S 53°43'18.6"O), no Departamento de Fitotecnia 1011 

da Universidade Federal de Santa Maria; em Cachoeira do Sul (30° 0' 45''S 52° 55' 11'' O), 1012 

Camaquã (30° 51' 04''S 51° 48' 44'' O), Santa Vitória do Palmar (33° 31' 08''S 53° 22' 05'' O) e 1013 

Uruguaiana (29° 45' 17''S 57° 05' 18'' O), nas Estações Regionais de Pesquisa do IRGA. 1014 

O clima dos ambientes de Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Santa Maria, 1015 

Santa Vitória do Palmar e Uruguaiana segundo a classificação de Köppen é Cfa subtropical 1016 

úmido, sem estação seca definida e com verões quentes. A temperatura mínima média do ar 1017 
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para esses ambientes são, respectivamente, de 14,8, 10,0, 14,1, 14,2, 12,2, 13,9ºC, no mês 1018 

mais frio (junho), e a máxima é de 24,8, 29,4, 24,3, 24,6, 22,7, 26,3ºC, no mês mais quente 1019 

(janeiro), tendo uma precipitação pluvial média anual de 1688, 1416, 1434, 1180, 1240, 1020 

1381mm. (CLIMATE-DATA, 2018). 1021 

Os solos das áreas experimentais de Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Santa 1022 

Maria, Santa Vitória do Palmar e Uruguaiana são classificados, respectivamente, como 1023 

Planossolo Háplico eutrófico arênico, Gleissolo Háplico distrófico típico, Planossolo Háplico 1024 

eutrófico arênico, Planossolo Háplico eutrófico arênico, Chernossolo Argilúvico Carbonático 1025 

típico e Chernossolo Ebânico Carbonático vertissólico (EMBRAPA, 2013), possuindo, nas 1026 

safras 2016/17 e 2017/18, os atributos físicos e químicos descritos na Tabela 1. 1027 

 1028 

Tabela 1.  Atributos físicos e químicos dos solos das áreas experimentais de Cachoeira do 1029 

Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar e Uruguaiana, na 1030 

profundidade de 0,0-0,2 m nas safras agrícolas 2016/17 e 2017/18.   1031 

Local 

pH 

água 

1:1 

Argila 

% 

MO

% 
Saturação (%) P-Mehlich K 

CTC 

pH7 

------m/v----- Al Bases ------mg dm-³------ 
cmolc 

dm-³ 

Cachoeira do Sul 5,2 24,0 1,4 0,0 65,8 9,9 59,0 11,4 

Cachoeirinha 5,1 26,0 1,2  12,0 63,0 7,5 38,0    5,1 

Santa Maria 5,6 27,0 2,0 2,4 53,4 7,3 40,0 14,1 

Camaquã 6,5 28,0 1,5 0,0 88,6 4,8 81,0 15,2 

Santa Vitória  6,5 28,0 1,5 0,0 88,6 4,8 81,0 15,2 

Uruguaiana 5,2 18 2,0 0,1 59,7 5,0 40,0 15,3 

 1032 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, unifatorial, com 1033 

quatro repetições. Os tratamentos foram compostos por duas cultivares de arroz irrigado: a 1034 

cultivar de ciclo médio IRGA 424 RI (ciclo de aproximadamente 135 dias) e a cultivar de 1035 

ciclo precoce BRS PAMPA (ciclo de aproximadamente 118 dias), submetidas a 1036 
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fracionamentos da adubação nitrogenada em cobertura em diferentes estádios fenológicos da 1037 

cultura (Tabela 2). 1038 

A adubação por ocasião da semeadura foi composta de 16 kg ha-1 de N, 68 kg ha-1 de 1039 

P2O5 e 108 kg ha-1 de K2O, em todas as parcelas, inclusive na testemunha. Cada unidade 1040 

experimental foi composta por 27 linhas espaçadas em 0,17 m, com 6 m de comprimento, 1041 

totalizando uma área útil de 27,54 m2. A densidade de semeadura para ambas as cultivares foi 1042 

de 80 kg de sementes ha-1, sendo realizada em Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, 1043 

Santa Maria, Santa Vitória do Palmar e Uruguaiana na safra 2016/17 nos dias 11/10/2016, 1044 

10/10/2016, 28/10/2016, 06/11/2016, 11/10/2016 e 28/09/2016, e na safra 2017/18 nos dias 1045 

01/11/2017, 25/10/2017, 17/10/2017, 06/10/2017, 09/11/2017 e 24/10/2017, respectivamente.  1046 

 1047 

Tabela 2. Tratamentos referentes ao fracionamento da adubação nitrogenada em diferentes 1048 

estádios fenológicos da cultura do arroz irrigado. Santa Maria, RS. 2018. 1049 

Tratamento Cultivar 
Fracionamento da adubação nitrogenada (%) 

V3(1) V6 R0 

T1 IRGA 424 RI 0 0 0 

T2 IRGA 424 RI 50 0 50 

T3 IRGA 424 RI 67 0 33 

T4 IRGA 424 RI 60 20 20 

T5 IRGA 424 RI 100 0 0 

T6 BRS PAMPA 0 0 0 

T7 BRS PAMPA 50 0 50 

T8 BRS PAMPA 67 0 33 

T9 BRS PAMPA 60 20 20 

T10 BRS PAMPA 100 0 0 
(1) Segundo escala proposta por Counce et al., 2000. 1050 

 1051 

Para a realização da adubação nitrogenada em cobertura na cultivar IRGA 424 RI foi 1052 

considerado o teor de matéria orgânica do solo e muito alta expectativa de resposta à 1053 

adubação, acrescido de 30 kg de N ha-1, totalizando a dose de 150 kg de N ha-1. Para a cultivar 1054 
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BRS PAMPA foi considerado o teor de matéria orgânica do solo e alta expectativa de resposta 1055 

a adubação, totalizando a dose de 120 kg de N ha-1. Para ambas as cultivares foi utilizada 1056 

uréia (46-00-00), como fonte de nitrogênio. Os demais tratos culturais foram efetuados 1057 

conforme as recomendações técnicas para a cultura (SOSBAI, 2016). 1058 

A adubação nitrogenada em cobertura no estádio V3 foi realizada em solo seco, sendo 1059 

iniciada a irrigação definitiva da área imediatamente após a adubação. Os fracionamentos da 1060 

adubação nitrogenada nos estádios V6 e R0 foram realizados sobre lâmina d’água, a qual foi 1061 

mantida constante até o estádio R7, procedendo-se, então, a drenagem da irrigação das 1062 

parcelas.  1063 

Para a determinação do rendimento de grãos, foi realizada a colheita de uma área útil 1064 

de 4,08 m2 (4 x 1,02 m) em cada unidade experimental, quando os grãos apresentavam 1065 

umidade média de 22%. Após trilha, limpeza e pesagem dos grãos com casca, os dados foram 1066 

corrigidos para 13% de umidade e convertidos para kg ha-1.  1067 

Antes da obtenção da ANOVA foram analisadas as pressuposições do modelo 1068 

matemático em cada um dos seis ambientes. Tendo o modelo atendido a todas as 1069 

pressuposições, em todos os ambientes, a análise da variância individual (em cada ambiente) 1070 

foi obtida para avaliação estatística da variabilidade entre os tratamentos e da precisão 1071 

experimental. Uma vez detectada diferença entre os tratamentos, realizou-se análise conjunta 1072 

de variância e, assim, foram feitas as interpretações relativas às significâncias do teste F. 1073 

Uma vez constatada a presença de interação TxA (testes F significativo), procedeu-se 1074 

a análise de estabilidade produtiva dos tratamentos e ambientes pelo modelo de efeitos 1075 

aditivos principais e interação multiplicativa (AMMI). Embora esse modelo venha sendo 1076 

utilizado com sucesso na avaliação dos efeitos da interação entre genótipos e ambientes 1077 

(Yokomizo et al., 2013), esse pode ser utilizado para quaisquer conjuntos de dados 1078 

provenientes de experimentos com dois fatores de classificação cruzada. Basta, para isso, que 1079 
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as pressuposições mínimas para a aplicação de uma análise da variância sejam atendidas 1080 

(Duarte & Vencovsky, 1999). Essa análise representa um modelo linear e bilinear, uni e 1081 

multivariado, compreendendo análise integrada em que os efeitos aditivos principais de 1082 

tratamentos e ambientes foram investigados pela análise de variância e o efeito multiplicativo 1083 

da interação tratamento x ambiente foi decomposto pela análise de componentes principais 1084 

(ACP). A análise foi realizada utilizando o software estatístico R, sendo considerado os 1085 

efeitos de tratamentos e ambientes como fixos. Para tanto, foi utilizado o modelo conforme a 1086 

equação: 1087 

 1088 

em que: Yij é a resposta média do genótipo i (i = 1, 2, ..., G genótipos) no ambiente j (j = 1, 2, 1089 

..., A ambientes); μ é a média geral dos ensaios; gi é o efeito fixo do genótipo i; aj é o efeito 1090 

fixo do ambiente j; λk é o k-ésimo valor singular (escalar) da matriz de interações original 1091 

(denotada por GA); γik é o elemento correspondente ao i-ésimo genótipo no k-ésimo vetor 1092 

singular linha da matriz GA; αjk é o elemento correspondente ao j-ésimo ambiente no k-ésimo 1093 

vetor singular coluna da matriz GA; ρij é o ruído associado ao termo (ga)ij da interação 1094 

clássica do genótipo i com o ambiente j; ij e é o erro experimental médio. 1095 

 1096 

Resultados e discussão 1097 

A análise da variância conjunta das safras 2016/17 e 2017/18 mostrou que os efeitos 1098 

de tratamento, ambiente e da interação tratamento x ambiente (TxA) foram significativos ao 1099 

nível de 1% (Tabela 3). Com base nesses resultados, procedeu-se o estudo mais detalhado da 1100 

interação significativa através de seus componentes principais, a qual mostrou os dois 1101 

primeiros eixos (PC1 e PC2) significativos pelo teste F de Gollob. No entanto, para a análise 1102 

da produtividade e estabilidade dos tratamentos e ambientes, considerou-se somente o 1103 

primeiro eixo principal da análise AMMI (PC1), o qual conteve a maior percentagem do 1104 
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padrão associado à interação TxA, correspondendo a 62,9 e 72,1% da SQTxA, nas safras 1105 

agrícolas 2016/17 e 2017/18, respectivamente (Tabela 3). Isso indica que, para o rendimento 1106 

de grãos e nas condições avaliadas, mais da metade da variação relacionada aos desvios de 1107 

aditividade dos efeitos principais (tratamento e ambiente) pode ser capturada pelo primeiro 1108 

componente principal da interação. Assim, os pontos situados na faixa horizontal em torno de 1109 

zero em relação ao eixo PC1 (linha horizontal pontilhada) correspondem aos tratamentos e 1110 

ambientes mais estáveis, ou seja, que contribuíram pouco para a interação TxA. Os 1111 

tratamentos e ambientes localizados à direita da linha vertical tracejada obtiveram rendimento 1112 

de grãos superiores à média geral do experimento (10.146 kg ha-1).  1113 

 1114 

Safra 2016/17 1115 

A Figura 1 mostra a representação biplot resultante da análise pelo modelo AMMI1 do 1116 

rendimento de grãos de arroz na safra 2016/17. Por apresentar maior potencial produtivo, 1117 

associado à maior dose de nitrogênio utilizada, a cultivar IRGA 424 RI obteve maior 1118 

rendimento de grãos na média dos ambientes testados quando comparada à cultivar BRS 1119 

PAMPA, sendo as médias dos tratamentos para essas cultivares de 10.514 e 9.777 kg ha-1, 1120 

respectivamente.  De forma geral, todos os tratamentos que receberam adubação nitrogenada 1121 

em cobertura obtiveram rendimentos de grãos superiores à média geral do experimento. No 1122 

entanto, quando não realizada a adubação nitrogenada em cobertura, os tratamentos T1 e T6, 1123 

além de terem obtido rendimento de grãos inferior à média geral do experimento, foram os 1124 

que mais contribuíram para a interação TxA captada pelo primeiro eixo principal (PC1), 1125 

apresentando as maiores magnitudes de escores no eixo da interação, sendo suas médias de 1126 

8.095 e 6.903 kg ha-1, respectivamente. 1127 

A maior instabilidade produtiva atribuída aos tratamentos sem adubação nitrogenada 1128 

em cobertura, pode estar relacionada a variabilidade das características físico-químicas dos 1129 
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solos de cada ambiente, em que o suprimento de nitrogênio (N) via mineralização da matéria 1130 

orgânica do solo (MOS) está associada às condições edáficas como textura, estrutura, 1131 

temperatura, umidade e acidez/alcalinidade, as quais interferem na cinética de mineralização 1132 

do N orgânico. Por consequência, cada solo possui capacidade intrínseca de fornecer N às 1133 

plantas a partir da decomposição da MOS, em quantidades e taxas diferentes, que são 1134 

dependentes do tipo de solo, da atividade microbiana e das condições ambientais (Rhoden et 1135 

al., 2006). 1136 

Quando realizada a adubação nitrogenada em cobertura obteve-se maior potencial de 1137 

produção em ambas as cultivares, associado a uma menor interação TxA (estabilidade 1138 

produtiva), em decorrência do suprimento de nitrogênio às plantas nos estádios de maior 1139 

requerimento. Isso porque o nitrogênio contém relação direta com os componentes da 1140 

produtividade, como o número de panículas por unidade de área e o número de grãos por 1141 

panícula (Menezes et al., 2012), os quais são considerados os fatores que mais influenciam o 1142 

rendimento de grãos da cultura do arroz irrigado (Fidelis et al., 2012). 1143 

Por sua vez, os tratamentos mais estáveis e com rendimento de grãos superior à média 1144 

geral do experimento foram: T8, T10, T2, T3 e T5, sendo suas médias de 10.371, 10.567, 1145 

10.778, 11.058 e 11.170 kg ha-1, respectivamente. Embora esses tratamentos não tenham 1146 

obtido o maior valor de rendimento de grãos do experimento, foram os que demonstraram 1147 

maior estabilidade geral, ou seja, com menor variação das médias produtivas em relação aos 1148 

ambientes testados.  1149 

Dentre os tratamentos com maior estabilidade produtiva, o fornecimento total da 1150 

adubação nitrogenada no estádio V3 (T5 e T10) foi o que proporcionou o maior rendimento 1151 

nas cultivares IRGA 424 RI e BRS PAMPA. No entanto, o resultado obtido no presente 1152 

trabalho está relacionado a rápida formação da lâmina de água após a aplicação do fertilizante, 1153 

a qual possibilitou a sua incorporação no solo e redução das perdas de nitrogênio pelo 1154 
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processo de volatilização de amônia. Portanto, para que se obtenha estabilidade produtiva e 1155 

elevado rendimento de grãos é fundamental o estabelecimento da lâmina de água no intervalo 1156 

de até três dias para que não ocorram perdas significativas desse nutriente (SOSBAI, 2016). 1157 

O maior rendimento de grãos pelas cultivares IRGA 424 RI e BRS PAMPA foi obtido 1158 

pela proporção do fracionamento da adubação nitrogenada 60% V3 + 20% V6 + 20% R0 (T4 1159 

e T9), o qual obteve médias de 11.470 e 10.672 kg ha-1, respectivamente. No entanto, esses 1160 

tratamentos apresentaram maior magnitude no escore do eixo da interação, estando 1161 

associados, portanto, a uma maior instabilidade produtiva em relação aos ambientes testados. 1162 

Embora esse fracionamento da adubação nitrogenada tenha proporcionado pequeno 1163 

acréscimo no rendimento de grãos, quando comparado ao seu fornecimento total no estádio 1164 

V3, o maior parcelamento da adubação nitrogenada pode possibilitar uma melhor 1165 

suplementação desse nutriente nos estádios de maior requerimento pela cultura. Em estudos 1166 

realizados por Fabre et al. (2011) e Scivittaro & Gonçalves (2009), os autores verificaram 1167 

influência do parcelamento e época de aplicação do nitrogênio na eficiência de utilização do 1168 

nutriente e desempenho produtivo do arroz. 1169 

Em relação aos fracionamentos da adubação nitrogenada nos estádios V3 e R0, a 1170 

proporção do fracionamento 67% V3 + 33% R0 proporcionou acréscimo de 280 kg ha-1 na 1171 

cultivar IRGA 424 RI, quando comparado ao fracionamento 50% V3 + 50% R0. Já para a 1172 

cultivar BRS PAMPA, esse acréscimo foi de apenas 1 kg ha-1, no entanto, estando o 1173 

fracionamento 50% V3 + 50% R0 associado a uma maior instabilidade produtiva quando 1174 

realizado nessa cultivar. 1175 

A estabilidade ambiental informa sobre a confiabilidade no ordenamento dos 1176 

tratamentos em relação a obtenção do rendimento de grãos em um dado ambiente de teste, em 1177 

relação à classificação para a média dos ambientes testados. Os ambientes avaliados 1178 

individualmente tenderam a contribuir mais para a interação TxA que os tratamentos. Isso 1179 
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pode ser constatado pela maior dispersão dos pontos associados aos ambientes, em relação aos 1180 

pontos associados aos tratamentos.  1181 

Assim, Santa Vitória do Palmar foi o ambiente que menos contribuiu para a interação 1182 

TxA, obtendo rendimento de grãos na média dos tratamentos testados de 10.216 kg ha-1, 1183 

acima da média geral do experimento, sugerindo que a classificação dos tratamentos nesse 1184 

local deva apresentar menor discordância em relação a classificação média em todos os locais. 1185 

Os ambientes Camaquã e Santa Maria também apresentaram baixos valores de escore 1186 

ambiental no eixo da interação; no entanto, obtendo rendimentos de grãos inferiores à média 1187 

geral do experimento, sendo suas médias de 7.827 e 9.083 kg ha-1, respectivamente. 1188 

Os ambientes Cachoeirinha, Cachoeira do Sul e Uruguaiana, esses apresentaram 1189 

rendimento de grãos superiores à média geral do experimento, sendo elas de 10.343, 11.611 e 1190 

11.795 kg ha-1, respectivamente.  No entanto, esses ambientes obtiveram os maiores valores 1191 

de escore ambiental no eixo da interação TxA, ou seja, podem apresentar maior discordância 1192 

em relação a classificação das médias dos tratamentos relacionadas ao rendimento de grãos 1193 

em todos os locais. 1194 

 1195 

Safra 2017/18 1196 

Diferentemente do obtido na safra anterior, a cultivar BRS PAMPA apresentou maior 1197 

rendimento de grãos quando comparado a cultivar IRGA 424 RI, as quais obtiveram médias 1198 

de 10.883 e 10.834 kg ha-1, respectivamente (Figura 2). Embora a diferença produtiva entre as 1199 

cultivares seja de apenas 49 kg ha-1, os fracionamentos da adubação nitrogenada na cultivar 1200 

BRS PAMPA obtiveram maior estabilidade produtiva em relação aos ambientes testados 1201 

quando comparados aos mesmos fracionamentos na cultivar IRGA 424 RI.  1202 

O menor rendimento de grãos obtido pela cultivar IRGA 424 RI pode estar 1203 

relacionado à época de semeadura da safra 2017/18, que devido a ocorrência de elevados 1204 
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índices pluviais ao final do mês de setembro até a segunda quinzena do mês de outubro 1205 

impossibilitou a semeadura dos experimentos dentro da época recomendada em algumas 1206 

localidades, sendo essa realizada entre a segunda quinzena do mês de outubro e primeira 1207 

quinzena do mês de novembro. 1208 

 Segundo Menezes et al. (2012), a época de semeadura para cultivares de ciclo precoce 1209 

no Estado do Rio grande o Sul compreende o período entre os dias 1° de outubro a 10 de 1210 

novembro, enquanto que para cultivares de ciclo médio esse período compreende os dias 1° 1211 

de setembro ao dia 30 de outubro. Portanto, a semeadura da cultivar BRS PAMPA foi 1212 

realizada dentro da época recomendada em todos os ambientes testados. Já para a cultivar 1213 

IRGA 424 RI, sua semeadura foi realizada fora da época recomendada nos ambientes 1214 

Cachoeira do Sul e Santa Vitória do Palmar, além de ser semeada próximo ao final do período 1215 

recomendado nos ambientes de Cachoeirinha e Uruguaiana, o que possivelmente causou a 1216 

redução do potencial produtivo dessa cultivar.  1217 

Um dos fatores determinantes na época de semeadura é fazer coincidir o período 1218 

reprodutivo com os meses de maior disponibilidade de radiação solar e de temperatura, o que 1219 

se constitui em um dos principais fatores relacionados ao rendimento de grãos da cultura do 1220 

arroz irrigado (Lack et al., 2012). 1221 

Para Yoshida (1981), o período reprodutivo (microsporogênese) e o de maturação são 1222 

considerados os mais críticos em relação a disponibilidade radiação solar e a temperatura, em 1223 

que a baixa disponibilidade de radiação e a ocorrência de temperaturas amenas (15-20°C) 1224 

podem causar decréscimo acentuado no rendimento de grãos da cultura devido à redução do 1225 

número de espiguetas e da porcentagem de grãos cheios.  Nesse sentido, por ter um ciclo 1226 

maior, a ocorrência de temperaturas amenas durante o período da microsporogênese na 1227 

cultivar IRGA 424 RI pode ter ocasionado a redução do seu rendimento de grãos (Figura 3), 1228 
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enquanto que a cultivar BRS PAMPA, por ter ciclo menor, pode ter obtido melhores 1229 

condições de temperatura durante essa fase crítica da cultura. 1230 

 De forma geral, todos os tratamentos que receberam adubação nitrogenada em 1231 

cobertura obtiveram rendimento de grãos acima da média geral do experimento, que foi de 1232 

10.858 kg ha-1. Em relação às cultivares, os fracionamentos da adubação nitrogenada na 1233 

cultivar IRGA 424 RI apresentaram maior instabilidade produtiva nos ambientes testados 1234 

quando comparados aos fracionamentos realizados na cultivar BRS PAMPA. Dentre eles, os 1235 

tratamentos T8 e T10 foram os que apresentaram maior estabilidade produtiva, obtendo 1236 

rendimentos de grãos de 11.334 e 11.749 kg ha-1, respectivamente. Embora esses tratamentos 1237 

não tenham obtido o maior rendimento de grãos para a cultivar BRS PAMPA, o tratamento 1238 

com o fornecimento total da adubação nitrogenada estádio V3 (T10) obteve uma diferença de 1239 

apenas 102 kg ha-1 quando comparado ao seu maior parcelamento (T9), que obteve o maior 1240 

rendimento de grãos para essa cultivar, com média de 11.851 kg ha-1. No entanto, estando o 1241 

maior parcelamento da adubação nitrogenada associada a uma maior instabilidade produtiva 1242 

na cultivar BRS PAMPA.  1243 

Comportamento semelhante foi obtido na cultivar IRGA 424 RI, em que o maior 1244 

parcelamento da adubação nitrogenada (T4) proporcionou acréscimo de 220 kg ha-1 em 1245 

relação ao seu fornecimento total no estádio V3 (T5). O maior rendimento de grãos obtido em 1246 

ambas as cultivares pode estar relacionado a um melhor fornecimento desse nutriente nos 1247 

estádios de maior requerimento da cultura, possibilitando um maior sincronismo entra a 1248 

disponibilidade e demanda e, consequentemente, maior resposta em relação ao rendimento de 1249 

grãos da cultura. 1250 

Em relação ao fracionamento 50% V3 + 50% R0 (T2 e T7), esse proporcionou os 1251 

menores rendimentos de grãos entre os tratamentos com adubação nitrogenada em cobertura 1252 

nas cultivares BRS PAMPA e IRGA 424 RI. Quando comparado ao fracionamento 67% V3 + 1253 
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22% R0 (T3 e T8), também com parcelamento nos V3 e R0, este último proporcionou 1254 

acréscimo de 165 e 52 kg ha-1, respectivamente, sendo, portanto, uma melhor opção de 1255 

fornecimento da adubação nitrogenada para essas cultivares, visto que além de obter maior 1256 

rendimento de grãos, obteve também maior estabilidade produtiva em relação aos ambientes 1257 

de realização do estudo. 1258 

Em relação aos ambientes, Santa Vitória do Palmar, Santa Maria e Uruguaiana foram 1259 

os ambientes que obtiveram rendimentos de grãos superiores à média geral do experimento, 1260 

com médias de 10.938, 11.543 e 12.426 kg ha-1, respectivamente. Dentre eles, Santa Maria e 1261 

Uruguaiana apresentaram maiores instabilidades produtivas, sendo o ambiente Santa Vitória 1262 

do Palmar o mais estável. O ambiente Cachoeirinha, apesar de ter obtido o menor valor de 1263 

escore ambiental no eixo da interação entre os ambientes, obteve o menor rendimento de 1264 

grãos entre os demais, com média de 9.248 kg ha-1. Já os ambientes Camaquã e Cachoeira do 1265 

Sul, além de apresentarem rendimento de grãos inferiores à média geral do experimento, 1266 

apresentaram maior valor de escore ambiental no eixo da interação, obtendo médias de 10.283 1267 

e 10.712 kg ha-1, respectivamente. 1268 

 1269 

Análise econômica das safras 2016/17 e 2017/18 1270 

Em termos de retorno econômico (Tabela 4), foram comparadas as receitas líquidas de 1271 

cada fracionamento da adubação nitrogenada nas cultivares IRGA 424 RI e BRS PAMPA 1272 

com o fracionamento 67% V3 + 33% R0, recomendado pela SOSBAI (2016). Os melhores 1273 

resultados foram obtidos quando realizado a proporção do fracionamento 60% V3 + 20% V6 1274 

+ 20% R0 na cultivar IRGA 424 RI, o qual proporcionou acréscimo sobre a receita líquida de 1275 

R$ 259,00/ha e 87,00/ha nas safras agrícolas 2016/17 e 2017/18, respectivamente. Embora 1276 

esse fracionamento tenha obtido o maior valor de custo de aplicação, seu incremento sobre o 1277 

rendimento de grãos possibilitou a obtenção de uma receita líquida maior do que quando 1278 
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realizado o seu fracionamento somente nos estádios V3 e R0 ou quando realizado o seu 1279 

fornecimento total no estádio V3, que possuem menores valores de custo de aplicação. 1280 

Em relação a cultivar BRS PAMPA, o fracionamento 60% V3 + 20% V6 + 20% R0 1281 

também proporcionou acréscimo sobre a receita líquida nas safras 2016/17 e 2017/18, com 1282 

valores de R$ 178,00/ha e 329,00/ha, respectivamente. No entanto, para essa cultivar, o maior 1283 

retorno econômico foi obtido quando realizado o seu fornecimento total da adubação 1284 

nitrogenada no estádio V3 (100% V3), o qual proporcionou acréscimo de R$ 339,00/ha e 1285 

186,00/ha sobre a receita liquida nas safras agrícolas 2016/17 e 2017/18, respectivamente. Na 1286 

cultivar IRGA 424 RI, o fornecimento 100% V3 também proporcionou acréscimo sobre a 1287 

receita líquida, com valores de R$ 125,00/ha e 10,00/ha nas safras agrícolas 2016/17 e 1288 

2017/18. 1289 

Quando realizado o fracionamento da adubação nitrogenada nos estádios V3 e R0, a 1290 

proporção do fracionamento 50% V3 + 50% R0 obteve redução do rendimento de grãos 1291 

quando comparado do fracionamento 67% V3 + 33% R0, obtendo, portanto, receita líquida 1292 

negativa na cultivar IRGA 424 RI, com valores de R$ -205,00/ha e -121,00/ha na safra 1293 

2016/17 e 2017/18, respectivamente. Na cultivar BRS PAMPA, o fracionamento 50% V3 + 1294 

50% R0 obteve acréscimo sobre a receita líquida de R$ 1,00/ha na safra 2016/17 e receita 1295 

líquida negativa na safra 2017/18, com valor de R$ -38,00/ha.  1296 

 1297 

Conclusões 1298 

1. O fracionamento da adubação nitrogenada 60% V3 + 20% V6 + 20% R0 proporciona 1299 

a obtenção de elevado rendimento de grãos em ambas as cultivares, no entanto, está associado 1300 

a uma maior instabilidade produtiva entre os ambientes de cultivo. 1301 
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2. O fornecimento total da adubação nitrogenada no estádio V3 apresenta redução do 1302 

rendimento de grãos quando comparado ao maior parcelamento da adubação nitrogenada, no 1303 

entanto, estando associado a uma maior estabilidade produtiva. 1304 

3. O fracionamento da adubação nitrogenada 50% V3 + 50% R0 proporciona redução do 1305 

rendimento de grãos quando comparado ao fracionamento 67% V3 + 33% R0, além de estar 1306 

associado a uma maior instabilidade produtiva. 1307 

4. O fracionamento 60% V3 + 20% V6 + 20% R0 proporciona maior retorno econômico 1308 

na cultivar IRGA 424 RI, enquanto que para a cultivar BRS PAMPA, o maior retorno 1309 

econômico é obtido quando realizado o fornecimento 100% V3. 1310 

5. O fracionamento 67% V3 + 33% R0 proporciona maior retorno econômico quando 1311 

comparado ao fracionamento 50% V3 + 50% R0 em ambas as cultivares. 1312 
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Tabela 3.  Análise da variância conjunta dos dados de rendimento de grãos de arroz, em kg 1377 

ha-1, de 10 tratamentos avaliados em 6 ambientes com 4 blocos, porcentagem responsável por 1378 

cada eixo da interação (PI) e porcentagem de quadrados acumulada (PA) por eixo singular 1379 

estimados por análise AMMI, nas safras agrícolas 2016/17 e 2017/18.  1380 

Safra 2016/17 

Fonte de variação GL SQ QM F Pr (>F) PI PA 

Ambiente (A) 5 456813436 91362687 134,4170 1,33E-13** - - 

Blocos (A) 18 12234527 679696 1,7383 3,76E-02* - - 

Tratamento (T) 9 463437959 51493107 131,6893 8,91E-70** - - 

TxA 45 67498996 1499978 3,8361 1,86E-10** - - 

PC1 13 46722074 3594006 9,1900 0,00E+00** 69,2 69,2 

PC2 11 8527789 775254 1,9800 3,34E-02* 12,6 81,9 

PC3 9 6289704 698856 1,7900 7,37E-02ns 9,3 91,2 

PC4 7 3606839 515263 1,3200 2,44E-01ns 5,3 96,5 

PC5 5 2352590 470518 1,2000 3,11E-01ns 3,5 100 

Resíduo 162 63345198 391020 - - - - 

Total 239 1063330115 4449080 - - - - 

Safra 2017/18 

Fonte de variação GL SQ QM F Pr (>F) PI PA 

Ambiente (A) 5 235144531 47028906 64,4538 7,44E-11** - - 

Blocos (A) 18 13133756 729653 1,8527 2,33E-02* - - 

Tratamento (T) 9 390262688 43362521 110,1033 2,47E-64** - - 

TxA 45 100682258 2237384 5,6810 1,07E-16** - - 

PC1 13 72624396 5586492 14,1800 0,00E+00** 72,1 72,1 

PC2 11 14358002 1305273 3,3100 4,00E-04** 14,3 86,4 

PC3 9 6016043 668449 1,7000 9,28E-02ns 6,0 92,4 

PC4 7 5780300 825757 2,1000 4,63E-02ns 5,7 98,1 

PC5 5 1903518 380704 0,9700 4,38E-01ns 1,9 100 

Resíduo 162 63801234 393835 - - - - 

Total 239 803024467 3359935 - - - - 
ns Não significativo; * e ** Significativo pelo teste F a 5 e 1% de probabilidade, 

respectivamente. 
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 1381 

Figura 1. Biplot AMMI1 para dados de rendimento de grãos de arroz irrigado com 10 1382 

tratamentos e 6 ambientes no Estado do Rio Grande do Sul na safra agrícola 2016/17.  1383 

 1384 

 1385 

 1386 

 1387 
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 1388 

Figura 2. Biplot AMMI1 para dados de rendimento de grãos de arroz irrigado com 10 1389 

tratamentos e 6 ambientes no Estado do Rio Grande do Sul na safra agrícola 2017/18.  1390 
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Tabela 4. Custo de aplicação do fertilizante nitrogenado, rendimento de grãos (RG), renda 1401 

bruta (RB) e renda líquida (RL) em função de fracionamentos da adubação nitrogenada nas 1402 

cultivares de arroz irrigado IRGA 424 RI e BRS PAMPA nas safras agrícolas 2016/17 e 1403 

2017/18.  1404 

Safra 2016/17 

Tratamento 
Custo de aplicação 

(R$ ha-1)(1) 
RG (Mg ha-1) RB (R$ ha-1)(2) RL (R$ ha-1)(2) 

T1 0,00 8095 5.874,00 5.874,00 

T2 66,85 10778 7.821,00 7.754,00 

T3 66,85 11058 8.024,00 7.957,00 

T4 109,35 11470 8.323,00 8.214,00 

T5 24,35 11170 8.105,00 8.081,00 

T6 0,00 6903 5.009,00 5.009,00 

T7 66,85 10372 7.526,00 7.459,00 

T8 66,85 10371 7.525,00 7.458,00 

T9 109,35 10673 7.744,00 7.635,00 

T10 24,35 10567 7.667,00 7.643,00 

Safra 2017/18 

Tratamento 
Custo de aplicação 

(R$ ha-1)(1) 
RG (Mg ha-1) RB (R$ ha-1)(2) RL (R$ ha-1)(2) 

T1 0,00 8502 6.169,00 6.169,00 

T2 66,85 11260 8.170,00 8.103,00 

T3 66,85 11425 8.290,00 8.223,00 

T4 109,35 11601 8.418,00 8.309,00 

T5 24,35 11381 8.258,00 8.234,00 

T6 0,00 8176 5.932,00 5.932,00 

T7 66,85 11292 8.194,00 8.127,00 

T8 66,85 11344 8.231,00 8.164,00 

T9 109,35 11851 8.599,00 8.490,00 

T10 24,35 11749 8.525,00 8.501,00 
(1) Custo da aplicação terrestre R$ 24,35; custo aplicação aérea R$ 42,50. Foram utilizados os 1405 

valores calculados por IRGA (2018). 1406 

(2) Saco do arroz (50 kg) em casca a R$ 36,28 (novembro de 2017). Não foram computados os 1407 

custos relativos ao nitrogênio existente na formulação (45-00-00) usada para todos os 1408 

tratamentos, com exceção da testemunha. 1409 

 1410 

 1411 
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1412 

1413 

 1414 

Figura 3. Temperatura máxima e mínima do ar durante o período da microsporogênese na 1415 

cultivar de arroz irrigado IRGA 424 RI nos ambientes de Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, 1416 

Camaquã, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar e Uruguaiana na safra agrícola 2017/18. 1417 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados verificados no presente estudo apontam que as diferentes proporções 

dos fracionamentos da adubação nitrogenada influenciam a disponibilidade do nitrogênio no 

solo e na solução do solo e, consequentemente, o acúmulo desse nutriente pela planta. Após o 

alagamento, a principal forma de nitrogênio disponível às plantas em solos alagados é o 

amônio (NH4
+), sendo o a concentração do nitrato (NO3

-) reduzida a valores irrisórios em 

apenas um dia após o alagamento. 

Quanto maior a quantidade de nitrogênio aplicada no início do perfilhamento, maior é 

sua disponibilidade no solo e na solução do solo, proporcionando maior acúmulo de matéria 

seca, teor de nitrogênio no tecido e acúmulo de nitrogênio na planta nos estádios iniciais de 

desenvolvimento. A verificação de maiores teores de nitrogênio no solo e na solução do solo 

nesses estádios se deve a quantidade aplicada e a menor demanda desse nutriente pela planta, 

ao passo que quando realizada a aplicação nos estádios V6 e R0, não se observou incremento 

no teor do nitrogênio no solo e na solução do solo, sendo esse rapidamente absorvido pela 

planta devido sua maior demanda e conforme a evolução dos estádios de desenvolvimento da 

cultura. 

Independentemente do fracionamento da adubação nitrogenada, até o estádio V5, 

cerca de 55% do nitrogênio fornecido via fertilizante nitrogenado está contido no solo, 

enquanto 11% na solução do solo e cerca de 19% é absorvido pela planta. No estádio V7, 

ocorre uma grande absorção desse nutriente pela planta, sendo verificado apenas 17% do 

nitrogênio no solo, 5% na solução do solo e 42% na planta. Já na fase reprodutiva, foram 

verificados valores irrisórios do nitrogênio oriundo da aplicação do fertilizante nitrogenado 

nas frações solo e solução do solo, não sendo verificado acréscimos dos seus teores nem 

mesmo quando realizado a aplicação de nitrogênio no estádio R0. Ao final do período de 

avaliação, quando realizado o fracionamento 50% V3 + 50% R0, cerca de 44% do nitrogênio 

oriundo do fertilizante nitrogenado estava contido na planta, enquanto que os fracionamentos 

67% V3 + 33% R0, 60% V3 + 20% V6 + 20% R0 e 100% V3 proporcionaram o acúmulo de 

51, 60 e 45%, respectivamente. Nesse sentido, o fracionamento 60% V3 + 20% V6 + 20% R0 

proporcionou um melhor sincronismo entre a demanda e a disponibilidade desse nutriente, 

enquanto o seu fornecimento total no estádio V3 foi o que proporcionou menor acúmulo do 

mesmo. Embora os fracionamentos da adubação nitrogenada tenham proporcionado diferentes 

disponibilidades de nitrogênio no solo e na solução do solo nos estádios iniciais de 

desenvolvimento, bem como acúmulo de matéria seca, teor de nitrogênio no tecido e acúmulo 
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de nitrogênio na parte aérea, esses não influenciaram significativamente sobre o rendimento 

de grãos da cultura.  

Para as cultivares IRGA 424 RI e BRS PAMPA, os fracionamentos da adubação 

nitrogenada proporcionaram respostas semelhantes em relação ao rendimento de grãos da 

cultura, obtendo-se pequeno acréscimo do mesmo quando realizada a proporção do 

fracionamento 60% V3 + 20% V6 + 20% R0 em ambas as cultivares; no entanto, obtendo 

maior instabilidade produtiva em relação aos ambientes de realização do experimento. Já o 

fracionamento 100% V3, embora tenha obtido pequena redução do rendimento de grãos 

quando comparado a esse fracionamento, obteve maior estabilidade produtiva nos ambientes 

de realização do experimento em relação aos demais fracionamentos da adubação 

nitrogenada. Em relação aos fracionamentos da adubação nitrogenada nos estádios V3 e R0, a 

proporção do fracionamento 67% V3 + 33% R0 obteve maior rendimento de grãos e 

estabilidade produtiva quando comparado ao fracionamento 50% V3 + 50% R0, em ambas as 

cultivares. 

Em termos de retorno econômico, os melhores resultados foram obtidos quando 

realizado o fracionamento da adubação nitrogenada 60% V3 + 20% V6 + 20% R0 na cultivar 

IRGA 424 RI e com o fornecimento 100% V3 na cultivar BRS PAMPA, sendo esses 

fracionamentos os que proporcionaram maior retorno econômico na média dos seis ambientes 

testados nas safras agrícolas 2016/17 e 2017/18. Em relação ao fracionamento da adubação 

nitrogenada realizado nos estádios V3 e R0, a proporção do fracionamento 67% V3 + 33% R0 

obteve maior retorno econômico quando comparado ao fracionamento 50% V3 + 50% R0 em 

ambas as cultivares. 

Todavia, os resultados obtidos tanto no capítulo I como no capítulo II estão, 

possivelmente, relacionados as condições de realização do experimento, visto a rápida 

formação da lâmina d’água após a aplicação dos tratamentos, o que pode ter proporcionado 

um melhor aproveitamento do fertilizante nitrogenado pela planta devido a redução das 

perdas desse nutriente pelo processo de volatilização. No entanto, essa condição é distinta da 

verificada em grande parte das áreas cultivadas com arroz irrigado no Estado do Rio Grande 

do Sul, em que a formação da lâmina d’água não ocorre no período de até três dias para se 

obter um melhor aproveitamento do fertilizante nitrogenado. Portanto, o próximo passo seria 

quantificar as perdas desse nutriente nas diferentes proporções do fracionamento da adubação 

nitrogenada simulando períodos de atraso da irrigação. Assim, será possível identificar a 

proporção do fracionamento da adubação nitrogenada adequado para cada situação, conforme 

o nível tecnológico da lavoura. 
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5 ANEXOS 

 

Anexo A – Normas para submissão do artigo I na revista Field Crops Research. 
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Anexo B – Normas para submissão do artigo II na revista Pesquisa Agropecuária Brasileira. 

 

 
 

 

 


