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Apresentação da Disciplina

Esta disciplina tem como objetivo fundamental proporcionar ao aluno a capacidade de relacionar
aspectos ligados ao ambiente de terras planas (comumente denominado de várzeas) com os
sistemas de produção agropecuária tradicionalmente empregados nesses ambientes, voltados
para uma maior sustentabilidade das propriedades familiares.

Para isso, propomos uma sequência de atividades e conteúdos de modo a permitir entender as
principais características e potencialidades dos solos de várzea, bem como sua utilização com a
produção de arroz irrigado por alagamento nos diferentes sistemas e as relações desse cenário e
do manejo de sua produção com os recursos hídricos.

Assim, as aulas serão organizadas a partir de leituras, realização de atividades e ambientes de
interação com os colegas, tutores e professores, estimulando o estudo, a curiosidade, a



UAB • UFSM • CEAD

5/58

criatividade, a pesquisa, a participação e especialmente o desejo de aprender cada vez mais.

Contamos com você através de uma participação ativa nesse processo, para que possamos
atingir nossos objetivos ao final do semestre. Apesar de distante, você não estará sozinho,
podendo interagir com os professores e tutores, além das atividades via ambiente virtual.

Esta disciplina será desenvolvida com uma carga horária de sessenta (60) horas/semestre.

voltar ao sumário

Introdução

Um importante cenário a ser considerado no manejo de solos agrícolas são os solos que ocorrem
em áreas planas localizadas nas cotas mais baixas da paisagem, os quais são denominados
comumente de solos de várzea ou banhados, como pode ser observado na Figura 1. Uma
característica que é comum a esses solos é a condição de alagamento, que pode ser constante ao
longo do tempo ou periódica em determinados períodos do ano.

Figura 1 - Posição dos solos de várzea em uma paisagem.

O alagamento em solos de várzea ocorre naturalmente, em função da posição mais baixa na
paisagem e, com isso, da maior proximidade do lençol freático, os quais permitem a manutenção
e/ou acúmulo de água. Essa condição e a presença de horizontes no solo de baixa permeabilidade
também favorecem a retenção das águas das chuvas, que após a saturação dos poros do solo
pode, até mesmo, acumular-se sobre a superfície do terreno.
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A condição de alagamento também pode ocorrer pela ação humana, especialmente no caso da
irrigação para o cultivo do arroz, comumente empregado nesse ambiente devido às
características existentes. A maior parte dessas áreas é preferencialmente utilizada para o cultivo
de arroz irrigado por alagamento, tendo em vista que esta espécie apresenta estruturas
(aerênquimas) capazes de propiciar a difusão do oxigênio desde a parte aérea até o sistema
radicular, garantindo a atividade metabólica aeróbica da raiz mesmo na condição de solo
saturado com água.

O uso tradicional das áreas de várzea envolve o cultivo do arroz irrigado no verão,
sucessivamente ou não ao longo dos anos, sendo neste caso alternado com períodos de pousio
de inverno e, em outros casos, também pousios de verão ou intercalados com pastagens para
alimentação de animais. Cabe salientar que existem períodos em que o solo não se encontra
totalmente saturado, o que permite a introdução de outras espécies de plantas forrageiras
destinadas à produção animal (integração lavoura e pecuária), ou mesmo possibilidades de
introdução de sistemas de drenagem para cultivos de sequeiro em rotação com a cultura do arroz
no verão (ver mais detalhes no item 3.1 da Unidade B - Rotação de culturas).

Entretanto, outro importante aspecto a ser considerado é a proximidade que as terras planas têm
com os recursos hídricos (Figura 1), o que determina a necessidade de cuidados específicos no
manejo do solo e das culturas para evitar ou minimizar os impactos ambientais. Pode-se dizer que
as áreas de várzeas constituem-se em ambientes de transição entre os ecossistemas terrestres e
aquáticos.

Baseado nessas características e como visto na disciplina de Fertilidade do Solo e Nutrição de
Plantas (rever conteúdo da disciplina cursada no 5º semestre do curso em sua Unidade E –
Dinâmica de nutrientes em solos alagados e manejo da calagem e adubação do arroz irrigado),
com a condição de alagamento do solo, o oxigênio elementar (O2) é consumido pelos
microrganismos aeróbios, dando lugar aos microrganismos que utilizam outras substâncias
inorgânicas como aceptores de elétrons. Quando todos os aceptores inorgânicos são reduzidos,
predominam as reações de fermentação em que tanto elétron doador e aceptor são compostos
orgânicos. Nestas condições, o metabolismo microbiano predominante no solo é anaeróbico, com
reflexos na dinâmica da matéria orgânica do solo (especialmente em relação ao ciclo do carbono)
e de vários outros elementos, cujas formas e dinâmica no solo são bastante alteradas em relação
ao ambiente aeróbico. Essas alterações afetam a disponibilidade dos nutrientes, como foi visto na
disciplina de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas com vistas ao planejamento da calagem e
adubação para o arroz irrigado.

Na disciplina Produção Agropecuária em Terras Planas será possível verificar que, para
estabelecer sistemas produtivos nessas condições, pressupõe-se o conhecimento das
características dos diferentes tipos de solos que se formam nesses ambientes, suas
potencialidades no que se refere ao cultivo de plantas, ou o suporte na criação de animais, bem
como possíveis impactos sobre os recursos hídricos, com ênfase na cultura do arroz irrigado por
alagamento por ser a principal espécie comercial usada nessas condições.

voltar ao sumário

UNIDADE A
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CARACTERIZAÇÃO E USO DAS TERRAS PLANAS

Introdução

As condições que se estabelecem nos ambientes de terras planas condicionam a formação de
solos bastante característicos, especialmente pela presença abundante de água, provocando
reações específicas (especialmente as chamadas reações REDOX) e condições de movimentação
de íons ou partículas e, consequentemente, a formação de horizontes bastante distintos.

PARA SABER MAIS sobre as reações REDOX, acesse os links:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_redox 
http://www.brasilescola.com/quimica/oxidacao-reducao.htm

Assim, essa unidade visa apresentar os solos mais característicos nas áreas em que predominam
as terras planas nos Estados do RS e de SC, bem como o potencial de uso e manejo desses solos,
para servir de base para o entendimento das praticas de cultivo que devem ser empregadas
nessas condições de modo a também minimizar possíveis impactos ambientais.

voltar ao sumário

Capítulo 1

Solos característicos dos ambientes de terras planas (várzeas)

Os solos de várzea estão presentes em áreas de relevo plano a suave ondulado, desenvolvidos
normalmente a partir de sedimentos, que apresentam grandes variações em seus atributos
físicos, químicos e biológicos, mas possuindo como característica comum, a drenagem deficiente
e formação em ambientes com diferentes graus de hidromorfismo.

No Rio Grande do Sul, os solos de várzea predominam na metade Sul do Estado, ocupando
extensas áreas do litoral (planície costeira) e nas planícies de rios nas regiões da depressão
central, campanha e fronteira oeste, totalizando uma área de aproximadamente 5,4 milhões de
hectares, como pode ser observado na Figura 2.

Em Santa Catarina, os solos de várzea são encontrados em todo o litoral do Estado, nos vales dos
principais rios e em pequenas áreas interioranas, fronteiriças com o Estado do Paraná, perfazendo
um total de 685 mil hectares, como também pode ser observado na Figura 2.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_redox
http://www.brasilescola.com/quimica/oxidacao-reducao.htm
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Figura 2- Distribuição dos solos de várzea nos Estados do RS e SC.
(Adaptado de Pinto et al, 2004) .

A intensidade do hidromorfismo está condicionada ao relevo, presença de camadas
subsuperficiais impermeáveis e altura do lençol freático. Assim, as áreas mais planas e
posicionadas em cotas mais baixas na paisagem apresentam solos com maior deficiência de
drenagem e com alto grau de hidromorfismo, onde predominam cores acinzentadas,
característico da gleização.

Os solos localizados em patamares mais elevados e sob relevo suave ondulado apresentam
hidromorfismo menos intenso, onde as cores acinzentadas são manchadas por mosqueados
avermelhados ou amarelados. Quanto maior é a proporção de cores brunadas, avermelhadas ou
amareladas, em relação à cor cinza, menos intenso é o hidromorfismo. Tais observações são
importantes, pois as decisões de manejo dos solos de várzea dependem das condições de
drenagem.

Associados à drenagem deficiente, os solos de várzea apresentam ainda, em sua maioria,
densidade naturalmente elevada, relação micro/macro poros muito alta, baixa capacidade de
armazenamento de água (principalmente aqueles com horizonte A raso de textura franco arenosa)
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e consistência desfavorável (muito duros quando secos e plásticos e pegajosos quando úmidos) o
que dificulta as operações para o cultivo de espécies de sequeiro. Alguns solos apresentam-se
ainda com fertilidade baixa a média, principalmente os solos com baixos teores de matéria
orgânica e de textura arenosa e franco arenosa.

Embora tais características sejam relacionadas genericamente aos solos de várzea, a
heterogeneidade do material de origem e a ocorrência de diferentes graus de hidromorfismo
fazem com que exista grande variação nos atributos morfológicos, físicos, químicos e
mineralógicos, o que determinou o agrupamento desses solos em diferentes classes. As principais
classes de solos de várzea no RS e SC são apresentadas na Tabela 1.

Alguns solos não hidromórficos localizados em áreas de relevo suave ondulado a ondulado,
adjacentes aos solos de várzea, são também utilizados com a cultura do arroz e no atual estágio
de formação passam por alagamentos periódicos durante o período de cultivo. No RS esses solos
ocorrem principalmente na região da Campanha e Fronteira Oeste, e em SC estão distribuídos em
praticamente todas as regiões arrozeiras, e pertencem a classe dos Argissolos, Luvissolos,
Cambissolos, alguns Chernossolos e alguns Neossolos.

Solos de várzea Distribuição da
área (%) 

Rio Grande do Sul 
Planossolos, incluindo Gleissolos associados 56 
Chernossolos 16 
Neossolos 12 
Plintossolos, incluindo Luvissolos e Argissolos associados 8 
Gleissolos 7 
Vertissolos 1 

Santa Catarina 
Gleissolos, incluindo Cambissolos e Organossolos associados 61 
Neossolos 20 
Organossolos 9 
Espodossolos 7 
Solos de manguezais, incluindo áreas permanentemente alagadas 3 

Tabela 1 - Distribuição percentual das classes de solos de várzea nos Estados do RS e SC.
(Adaptado de Pinto et al. 2004.)

Devido a sua relevância em termos percentuais em ambos os Estados, serão apresentadas
algumas características gerais das principais classes de solos ocorrentes. Outras características e
informações sobre outros solos poderão ser obtidas nos livros: “Solos do Rio Grande do Sul”
(Streck et. al., 2008); “Manejo do solo e da água em áreas de várzea” (Gomes & Pauletto, 1999) e
“Arroz Irrigado no sul do Brasil” (Gomes & Magalhães Jr., 2004), os quais serviram de base para a
elaboração desta apostila.

1.1. Planossolos
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Os Planossolos caracterizam-se por apresentarem sequência de horizontes A-E-Bt-C, sendo que
em alguns casos não ocorre o horizonte E. O horizonte A normalmente apresenta cor mais escura,
contrastando com o horizonte E de cor mais clara, ambos normalmente com baixos teores de
argila, enquanto que o horizonte B apresenta incremento abrupto de argila e pode apresentar
cores características de gleização (acinzentada com ou sem presença de mosqueados vermelhos
ou amarelos). Apresenta mudança textural abrupta entre os horizonte A (ou E) e B, sendo o
horizonte B chamado de plânico, que caracteriza esta classe de solo diferenciando-a da classe
dos Gleissolos.

A maior parte dos Planossolos do RS são Planossolos Háplicos Eutróficos, pertencentes às
seguintes unidades de mapeamento:

Planossolo Háplico Eutrófico vertissólico (Bagé);●

Planossolo Háplico Eutrófico vertissólico (São Gabriel);●

Planossolo Háplico Eutrófico solódico (Pelotas),●

Planossolo Háplico Eutrófico solódico (Mangueira);●

Planossolo Háplico Eutrófico arênico (Vacacaí) e●

Planossolo Háplico Eutrófico espessarênico (Palmares).●

A Figura 3 mostra imagens do perfil característico de Planossolos e a paisagem em que
normalmente esses solos ocorrem.

Figura 3- Perfil de um planossolo e paisagens típicas onde esses solos ocorrem.
(Fonte: Ricardo Simão Diniz Dalmolin)

1.2. Gleissolos

Os Gleissolos formam, juntamente com os Planossolos, as duas classes de solos de várzea mais
importantes nos Estados do RS e SC (Tabela 1). No RS ocorrem em todas as regiões de solos de
várzea e, em muitos casos, encontram-se associados aos Planossolos, não sendo possível
determinar os limites de cada um com precisão e a sua real área de ocorrência. Quando
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associados aos Planossolos, os Gleissolos ocorrem nas pequenas depressões do terreno ou nas
partes mais baixas da paisagem em desníveis normalmente inferiores a 1,5 m.

Os Gleissolos apresentam sequência típica de de horizontes A-Bg-Cg, A-Cg ou H-Cg e textura
média a argilosa, sem a presença de horizonte Bt e mudança textural abrupta, o que os
diferenciam dos Planossolos. Apresentam cores acinzentadas devido ao intenso processo de
gleização, podendo permanecer a maior parte do ano saturados por água.

Os Gleissolos Melânicos, representados no RS pelas unidades Colégio, Itapeva e Taim,
apresentam coloração escura devido aos altos teores de matéria orgânica (horizonte A hístico,
húmico, chernozênico ou proeminente) e são normalmente quimicamente férteis.

Os Gleissolos Háplicos (unidade banhado, no RS) têm coloração mais clara, pois apresentam
menores teores de matéria orgânica (horizonte A moderado). No Estado de Santa Catarina os
Gleissolos Háplicos são os de maior ocorrência.

A Figura 4 mostra imagens do perfil característico de Gleissolos e a paisagem em que
normalmente esses solos ocorrem.

Figura 4 - Gleissolos.
(Fonte: Ricardo Simão Diniz Dalmolin)

1.3. Chernossolos

Os Chernossolos são solos de profundidade variável com sequência de horizontes A-Bt (ou Bi)-C,
sendo que os horizontes B e C podem apresentar acumulação de carbonato de cálcio. O horizonte
A (A chernozênico) é bem provido de matéria orgânica, o que lhe confere cores escuras.

Os principais Chernossolos de ocorrência em várzeas do RS são os Chernossolos Ebânicos
Carbonáticos vertissólicos (unidade Uruguaiana) e Chernossolos Argilúvicos Carbonáticos típicos
(unidade Formiga).
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A Figura 5 mostra imagens do perfil característico de Chernossolos e a paisagem em que
normalmente esses solos ocorrem.

Figura 5 - Chernossolos.
(Fonte: Ricardo Simão Diniz Dalmolin)

1.4. Neossolos

Os Neossolos são solos de formação recente com sequência de horizontes característica A-C-R,
A-C ou A-R. Os principais representantes desta classe de solo são os Neossolos Litólicos eutróficos
e Neossolos Regolíticos eutróficos pertencentes à unidade de mapeamento Pedregal de grande
ocorrência na fronteira oeste do RS e Neossolos Quartzarênicos hidromórficos (unidades Curumim
e Lagoa), Neossolos Quartzarênicos órticos (unidade Osório) e Neossolos Flúvico (unidade Guaíba)
de ocorrência na região do litoral do RS. Em SC ocorrem os Neossolos Quartzarênicos e Flúvicos.

A Figura 6 mostra imagens do perfil característico de Neossolos e a paisagem em que
normalmente esses solos ocorrem.
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Figura 6 - Neossolos.
(Fonte: Ricardo Simão Diniz Dalmolin)

1.5. Plintossolos

Os Plintossolos se caracterizam pela presença de plintita (mosqueados ferruginosos de cor
vermelha ou amarela, macios quando úmidos e duros quando secos), que deu o nome a esta
classe de solo. Apresentam sequência de horizontes A-Btf-Cg, podendo ou não ocorrer o horizonte
E. São solos de drenagem moderada a imperfeita, localizados em relevo plano a suave ondulado,
sendo que em muitos casos ocorre como transição entre as várzeas e as coxilhas.

No RS são encontrados, principalmente, os seguintes tipos de Plintossolos:

Plintossolos Argilúvicos Alumínicos abrúpticos (parte da unidade Virgínia),●

Plintossolos Argilúvicos Eutróficos petroplínticos (unidade Durasnal) e●

Plintossolos Argilúvicos Distróficos espessarênicos (parte da unidade Tuia).●

A Figura 7 mostra imagens do perfil característico de Plintossolos e a paisagem quem
normalmente esses solos ocorrem.
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Figura 7 - Plintossolos.
(Fonte: Ricardo Simão Diniz Dalmolin)

1.6. Organossolos

Os Organossolos são solos formados por material orgânico em diferentes estágios de
decomposição, que se acumulam em ambientes muito mal drenados, sendo caracterizados pela
presença de horizontes hísticos (H).

No RS ocorrem em pequenas áreas principalmente na região litorânea, em banhados e regiões
alagadiças perto de lagoas e cursos de água, destacando-se áreas dos municípios de Torres e
Viamão e nos banhados do Taim e Itapuã. Em SC apresentam-se em áreas mais significativas,
podendo aparecer também em associações e inclusões com Gleissolos.

A Figura 8 mostra imagens do perfil característico de Organossolos e a paisagem quem
normalmente esses solos ocorrem.
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Figura 8 - Organossolos.
(Fonte: Ricardo Simão Diniz Dalmolin)

Embora possam ocorrem diferentes tipos de solos em áreas de várzea, há uma certa distribuição
desses solos em função das características como material de origem, relevo e clima,
condicionando a predominância de certas ordens de solos em determinadas regiões. Na Figura 9
podemos verificar em quais regiões predominantemente ocorrem as classes de solos Planossolos,
Chernossolos, Gleissolos e Vertissolos nas áreas de várzea no RS.
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Figura 9 - Distribuição da ocorrência de algumas das principais classes de solos de várzea na metade Sul do Rio Grande do Sul.

Visto os principais tipos de solos e suas características, você já deve imaginar que esses solos
não podem ser utilizados com qualquer cultura ou mesmo para a criação de animais em qualquer
situação. Caso pudéssemos resumir, qual seria a principal limitação encontrada nesses ambientes?

De qualquer forma, mesmo com certas limitações, esses solos apresentam potencialidade de uso,
as quais serão objeto de estudo no próximo capítulo desta Unidade. Conhecer as potencialidades
de uso dos solos de uma determinada região pode indicar possíveis alternativas mais adequadas
de exploração das propriedades rurais, possibilitando a sustentabilidade econômica do agricultor
e sua permanência no campo.

voltar ao sumário

Capítulo 2

Potencial de uso dos solos de várzea

Devido às suas características bastante peculiares, os solos de várzea apresentam certas
limitações para vários tipos de cultivos ou criações de animais, especialmente devido a presença
abundante da água em certos ou extensos períodos do ano. Assim, suas potencialidades são
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condicionadas pelas características de cada tipo de solo e o contexto da ocupação nas regiões em
que ocorrem.

2.1. Planossolos

Os Planossolos, em termos gerais, são especialmente aptos ao cultivo de arroz irrigado
(principalmente devido a facilidade para estabelecimento de lâmina de água) e, com a utilização
de um sistema de drenagem eficiente, suas características também permitem que sejam
utilizados com culturas de sequeiro, como milho, soja, sorgo e pastagens cultivadas. Em termos
gerais, os Planossolos variam em algumas características:

Os Planossolos Háplicos Eutróficos solódicos (unidade Pelotas) e arênicos (unidade Vacacaí)
originados de sedimentos aluviais são normalmente arenosos, com baixos teores de matéria
orgânica e pobres em nutrientes.

Os Planossolos Háplicos Eutróficos vertissólicos (Unidade Bagé) possuem argilominerais
expansivos apresentando problemas para o preparo do solo, pois são extremamente duros
quando secos e muito plásticos e pegajosos quando úmidos, sendo utilizados preferencialmente
com pastagens para pecuária extensiva.

Os Planossolos Háplicos Eutróficos espessarênicos (Unidade Palmares) são arenosos e profundos,
apresentando limitações para o cultivo do arroz irrigado devido ao alto uso de água durante o
cultivo, sendo predominantemente utilizado com pastagens nativas e cultivadas, ou com culturas
de sequeiro, como milho, cebola, abacaxi e melancia.

2.2. Gleissolos

A utilização agrícola dos Gleissolos é limitada pelo grau das restrições relacionadas ao excesso de
água, que é maior do que as impostas pelos Planossolos abordados anteriormente. Porém,
quando for possível realizar drenagem adequada, além do cultivo do arroz irrigado podem ser
utilizados com sucesso com culturas de sequeiro (soja, milho, sorgo e hortaliças), pois
normalmente são mais férteis que a maior parte do Planossolos.

No Estado de SC podem aparecer Gleissolos com teores significativamente altos em alumínio.
Alguns Gleissolos de áreas alagadiças e os chamados Gleissolos Sálicos ou Tiomórficos de regiões
litorâneas são inaptos ao cultivo, por razões diversas, e devem ser utilizados para preservação da
fauna e flora.

2.3. Chernossolos

O manejo desses solos é muitas vezes limitado por características físicas indesejáveis, devido à
presença de minerais do tipo 2:1 expansivos (duros quando secos plásticos e pegajosos
quando úmidos). Entretanto, são considerados aptos ao cultivo de arroz irrigado e pastagens.

PARA SABER MAIS sobre minerais: rever conteúdo da disciplina Gênese e Propriedades do
Solo cursada no 1º semestre do curso.
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Os Chernossolos que não apresentarem limitações físicas muito intensas também podem ser
utilizados com culturas de sequeiro, geralmente com sucesso, principalmente devido à alta soma
e saturação por bases, aliada a alta capacidade de troca de cátions (CTC) o que lhes confere alta
fertilidade natural.

2.4. Neossolos

Os Neossolos Quartzarênicos são pouco férteis devido à textura muito arenosa e baixos teores de
matéria orgânica, sendo utilizados principalmente para algumas espécies menos exigentes em
fertilidade e/ou mais apropriadas para pequenas áreas, como o cultivo de abacaxi no RS e milho,
mandioca, batata doce, abóbora e fumo em SC.

Atualmente, os Neossolos Regolíticos e Litólicos (unidade Pedregal) estão sendo
inadequadamente utilizados com a cultura do arroz irrigado, principalmente aqueles localizados
em relevo de alta declividade, devido ao risco de degradação. Nesses solos o preparo
convencional e a erosão hídrica favorecem o afloramento de pedras, dificultando manejos futuros,
inclusive com outras culturas.

Os Neossolos Flúvicos têm uso agrícola limitado, pois normalmente ocorrem em áreas com risco
de inundação em grandes proporções e em áreas de preservação permanente.

2.5. Plintossolos

Os Plintossolos são especialmente aptos ao cultivo do arroz irrigado e pastagens, podendo
também ser utilizados com culturas de sequeiro, especialmente àquelas destinadas para a
produção de grãos.

Os Plintossolos arenosos e profundos (espessarênicos) não são indicados para o cultivo de arroz
devido ao elevado uso de água durante o ciclo de cultivo, mas podem ser utilizados com
hortaliças e milho.

2.6. Organossolos

Embora algumas áreas de Organossolos sejam cultivadas com arroz, a sua utilização agrícola
deve ser ponderada com cuidado, pois eles formam um ecossistema frágil e a sua drenagem
pode prejudicar irreversivelmente o ecossistema, principalmente por que ficam sujeitos a
subsidência e diminuição dos teores de matéria orgânica. Além disso, são normalmente de baixa
fertilidade e muito ácidos, com altos teores de alumínio. Apresentam risco de combustão quando
drenados e têm baixa capacidade de suporte as máquinas e implementos agrícolas.

Em termos gerais, um fator importante para o uso de solos de várzea está relacionado às
condições de drenagem locais, que muitas vezes são condicionadas pela posição do solo na
paisagem e altura do lençol freático. Nas Figuras 10 e 11 é possível verificar, respectivamente, as
topossequências características dos Estados do RS e SC, localizando as principais classes de solos
de várzeas em diferentes regiões desses Estados com algumas condições que podem interferir
nas condições de drenagem.
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Figura 10 - Ocorrência relativa e sequencial de solos de várzea em algumas regiões do RS.
(Adaptado de Pinto et al. 2004)
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Figura 11 - Ocorrência relativa e sequencial de solos de várzea em algumas regiões de SC.
(Adaptado de Pinto et al. 2004)

voltar ao sumário

Capítulo 3

Uso e manejo dos solos de várzea

O principal uso das áreas de várzea é para o cultivo de arroz irrigado por alagamento, tendo em
vista que é a cultura de exploração comercial e de subsistência que tem a habilidade de se
estabelecer no ambiente com ausência de oxigênio elementar e, assim, produzir um alimento
extremamente importante para a população mundial.

Entretanto, mesmo que a condição de solo saturado com água esteja adequada para a cultura e a
topografia revele um relevo predominantemente plano, para viabilizar o cultivo dessas áreas é
necessário o estabelecimento de algumas operações de preparo de modo a viabilizar as
operações de semeadura, tratos culturais e, especialmente, a irrigação por alagamento do solo
(especialmente a necessidade de aplicação de uma lâmina de água uniforme no terreno).

O manejo de solo para o estabelecimento da cultura do arroz é amplamente discutido na
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Comissão Técnica para o Arroz Irrigado (CTAR), braço técnico da Sociedade Sul-Brasileira de Arroz
Irrigado (SOSBAI) que, frequentemente, atualiza e distribui um boletim com as Recomendações
Técnicas para a Cultura do Arroz Irrigado no Sul do Brasil (SOSBAI, 2010).

PARA SABER MAIS sobre as Recomendações Técnicas para a Cultura do Arroz Irrigado no Sul
do Brasil: a última edição deste boletim, em formado de arquivo pdf, está disponível para
download em www.sosbai.com.br

Neste capítulo vamos tratar especificamente do preparo da área para o cultivo de arroz irrigado.
Parte do texto aqui apresentado é retirada desse documento citado anteriormente,
complementado com informações retiradas dos documentos “Manejo do solo e da água em áreas
de várzea” (Gomes & Pauletto, 1999) e “Arroz Irrigado no sul do Brasil” (Gomes & Magalhães Jr.,
2004), os quais podem ser consultado para se obter maiores detalhes sobre esse assunto.

3.1. Adequação do solo

Como abordado anteriormente, as áreas próprias para o cultivo do arroz irrigado caracterizam-se
pela topografia plana e difícil drenagem, onde os solos permanecem saturados em períodos de
maior precipitação pluvial. A drenagem deficiente está relacionada não apenas à topografia plana,
mas, principalmente à ocorrência de horizontes subsuperficiais argilosos com baixa condutividade
hidráulica, dificultando, assim, a percolação da água no perfil, como visto no início desta Unidade.
Essas características, normalmente desfavoráveis para outras culturas, tornam-se adequadas
para o cultivo do arroz, facilitando a manutenção de uma lâmina de água sobre a superfície do
solo e dificultando a lixiviação de nutrientes.

Para o aproveitamento eficiente e racional desses solos, anteriormente ao cultivo, há necessidade
de submetê-los a um processo de sistematização da área, que consiste na criação de um sistema
que inclui a abertura de canais de irrigação e de drenagem, construção de estradas internas,
nivelamento da superfície do solo (em nível ou desnível), e entaipamento, até a construção de
estruturas complementares como pontes e bueiros, conforme a necessidade em cada
propriedade (Figura 12). Portanto, embora, muitas vezes, se atribui a sistematização ao processo
de nivelamento, a sistematização de uma área de várzea para produção de arroz irrigado consiste
realmente em um conjunto de práticas e não apenas no nivelamento do terreno.

Assim, considera-se, em um sentido mais amplo, que a sistematização da lavoura corresponde a
montagem de toda a estrutura necessária para o cultivo, abrangendo demarcação de estradas,
canais e drenos, de forma a facilitar as práticas culturais, tais como semeadura, adubação,
irrigação, drenagem, aplicação de defensivos e colheita.

As estradas devem ser locadas de forma que permitam acesso a todos os quadros de produção
da lavoura, pois é através delas que é realizado o deslocamento de máquinas e implementos e o
escoamento da produção, além de facilitar as vistorias periódicas das lavouras. Em áreas onde as
declividades não são muito acentuadas, a locação das estradas deve ser realizada no sentido do
declive, evitando-se assim a construção de bueiros.

A locação adequada de canais de irrigação e de drenagem pode melhorar a eficiência no manejo
de água e facilitar outras práticas agrícolas que dependam disto, como aplicação de herbicidas,
adubação em cobertura e controle na altura da lâmina de água. De uma forma geral, sugere-se

http://cead.ufsm.br/moodle/lib/mpdf/www.sosbai.com.br
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que no local de cotas mais altas seja locado um canal principal para conduzir a água a diversos
canais secundários, construídos acompanhando a declividade do terreno. Os canais de drenagem
são locados acompanhando as estradas. Canais de irrigação e drenagem assim construídos
permitem que os quadros de cultivo de arroz sejam irrigados e drenados de forma independente,
com maior rapidez e eficiência.

Figura 12 - Preparo da área e dos canais de irrigação para produção de arroz em área de agricultura familiar.
(Fonte: Leandro Souza da Silva)

3.1.1. Sistematização com nivelamento da superfície do solo em desnível

Este sistema visa uniformizar a superfície da área, transferindo água das partes mais elevadas
para as partes mais baixas segundo um plano em desnível definido pelo projeto para cada quadro.
Normalmente, a declividade natural da área é mantida, podendo-se ajustar o gradiente conforme
as necessidades das culturas a serem implantadas. No caso do arroz, a água de irrigação é retida
sobre a superfície do solo por taipas, sendo que a diferença de cotas de uma taipa para outra
depende da declividade proposta no projeto (Figura 13).
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Figura 13 - Fotografias de uma área de várzea com taipas estabelecendo os diferentes níveis do terreno para posterior irrigação por
alagamento.

(Fonte: Leandro Souza da Silva)

Esta modalidade de sistematização possui como vantagens o menor movimento de terra, quando
comparado com o nivelamento da superfície da área em nível, menor custo e melhor drenagem
superficial da lavoura beneficiando a rotação de culturas.

As desvantagens, em relação ao sistema em nível, são o maior volume de água utilizada e a
desuniformidade da lâmina de água, causando maiores dificuldades no controle de plantas
daninhas e na aplicação de algumas outras práticas de manejo. As áreas sistematizadas em
desnível são mais adequadas para uso em sistemas de cultivo que utilizam a semeadura em solo
seco.

3.1.2. Sistematização com nivelamento da superfície do solo em nível

Neste sistema a área é subdividida também em quadros, preferencialmente de formato regular.
Dentro de cada quadro o solo é nivelado, em um plano pré-definido pelo projeto, utilizando-se o
solo das cotas mais elevadas para se aterrar as áreas com cotas inferiores. O tamanho dos
quadros varia em função do desnível da área, sendo que quanto menor a declividade natural da
área, maior será a área de cada quadro. Em áreas de difícil drenagem, há necessidade de
aumentar a densidade dos drenos, o que determina a redução no tamanho dos quadros.

Para facilitar a mecanização, é aconselhável que os mesmos possuam áreas compatíveis com o
tamanho das máquinas, que apresentem adequada relação entre comprimento e largura e que a
largura dos quadros se situe entre 20 e 50 m, dependendo do desnível da área e das
características do solo. Quadros com comprimento superior a 200 m dificultam a manutenção do
nivelamento e a aplicação das práticas culturais.

A Figura 14 mostra os equipamentos para nivelamento do terreno em nível bem como as
características visuais do terreno e da irrigação por alagamento e o desenvolvimento do arroz
irrigado na área após ter sido efetuado o nivelamento em nível.
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Figura 14 - Sequencia de imagens demonstrando as operações de sistematização em nível seguido do cultivo de arroz na área.
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(Fonte: Leandro Souza da Silva)

Na operação de nivelamento da superfície do solo não devem ocorrer cortes muito profundos.
Como orientação geral pode-se dizer que os cortes não deveriam ser mais profundos do que a
metade do horizonte A, sob pena de comprometer a produtividade nesses pontos por tempo
indefinido. Se houver necessidade de cortes mais profundos do que isso, recomenda-se
redimensionar o tamanho dos quadros para diminuir a profundidade de corte. Caso mesmo assim
for inevitável a realização de um corte mais profundo, o ideal é proceder a retirada da parte
superior do horizonte A nesses locais e a sua posterior reposição após o nivelamento das
camadas inferiores do solo, de modo a garantir um solo mais fértil da superfície do terreno.

Os problemas mais comuns observados nas áreas de corte para nivelamento do terreno são a
baixa fertilidade e a toxidez por ferro, enquanto que nas áreas de aterro pode ocorrer maior
incidência de doenças e o “acamamento” do arroz, decorrentes da maior fertilidade e,
consequentemente, crescimento exagerado das plantas sem que elas suportem o próprio peso, o
que impede a colheita mecanizada ou compromete a própria colheita em si.

De forma geral, deve-se ter cuidado especial com a fertilidade do solo logo após a mobilização do
solo para sistematização, principalmente nos locais onde o solo foi removido. É recomendável
amostrar-se o solo em faixas de magnitude dos cortes, obtidas no mapa do projeto, como por
exemplo: 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15 cm e, assim, sucessivamente e realizar-se uma correção da
fertilidade específica para cada faixa, como a realizada na agricultura de precisão.

Também se deve projetar estrutura de irrigação e drenagem individualizadas, bem como acessos
facilitados a todos os quadros. Os quadros são cercados por taipas com altura mínima de 30
centímetros. Taipas bem construídas e reforçadas reduzem as perdas de água, fertilizantes e
agrotóxicos utilizados na lavoura.

O nivelamento da superfície dos quadros em nível apresenta vantagens, tais como: distribuição
mais adequada da água, permitindo a irrigação uniforme da cultura desde o seu estabelecimento
e, consequentemente, maior facilidade no controle de plantas daninhas, redução da incidência de
pragas e doenças e da oscilação das temperaturas da água e do solo.

Como desvantagens, na maioria dos casos, a alternância de cultivo com outras culturas é
dificultada pela deficiência de drenagem superficial, originada pelo nivelamento do solo. Além
disso, o custo inicial do nivelamento da superfície da área em nível é normalmente mais elevado
do que aquele em desnível. A sistematização em nível é especialmente indicada para o sistema
pré-germinado (detalhes desse e outros sistemas de produção de arroz irrigado serão
apresentados na próxima Unidade), considerando-se que o preparo final do solo e a semeadura
são realizados sob lâmina de água.

A sistematização pode ser realizada por diferentes métodos; porém os métodos com utilização
aparelhos de nível com raio lazer e o de se efetuas operações de nivelamento na água são os
mais utilizados.

O método do raio lazer é mais caro e indicado para áreas de lavouras maiores. Nesse método,
após a definição dos pontos de corte e aterro através de levantamento topográfico, o plano de
sistematização é demarcado no campo com o auxílio de um emissor de raios lazer (Figura 14).

No método de sistematização com operações na água são realizadas movimentações de terra
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tendo a água como referência de nível. Assim, este método é indicado apenas em nivelamentos
em nível, sendo especialmente indicado para pequenas áreas, principalmente aquelas utilizadas
com o sistema de cultivo pré-germinado. Apresenta como desvantagem a desestruturação do
solo, pois as operações de nivelamento e preparo do solo são realizadas na lama.

A Unidade A tratou dos solos de várzea em si, com suas características e potencialidade, sendo
que neste Capítulo 3 foi tratado das operações que antecedem o cultivo do arroz irrigado, que é a
principal cultura utilizada nessas áreas, com vistas e adequar o terreno para as operações
específicas de cultivo. Entretanto, como existem diferentes formas de cultivo de arroz irrigado, as
operações de preparo do solo para o cultivo do arroz após a sistematização variam conforme o
sistema de manejo utilizado, os quais serão discutidos com mais detalhes na unidade B.

Produção Agroecológica em Terras Planas

voltar ao sumário

UNIDADE B

PRODUÇÃO DE ARROZ IRRIGADO POR INUNDAÇÃO

Introdução

Como visto na unidade anterior, os solos de várzea são propícios para o cultivo de arroz irrigado
por alagamento. Segundo dados levantados pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), o
Estado do Rio Grande do Sul ocupa anualmente uma área próxima de um milhão de hectares com
a cultura do arroz irrigado, a qual apresenta produtividade média, na safra 2007/08, de cerca de
7.000 kg ha-1.

Além disso, sob um total aproximado de 8.000 agricultores, o RS é responsável por
aproximadamente 61% da produção brasileira de arroz, sendo que 37% dos agricultores cultivam
uma área entre 1 e 25 ha. Nesse mesmo levantamento, ao se considerar uma área de até 75 ha,
o número de produtores passa a representar 64% daqueles envolvidos com a produção orizícola
no Estado. Essas informações ressaltam a forte importância regional da cultura do arroz irrigado e
seus reflexos para a produção brasileira desse grão que é ingrediente básico da alimentação para
a maioria da população.

Dessa forma, essa Unidade dará ênfase aos sistemas de cultivo de arroz irrigado por alagamento,
discutindo as principais práticas envolvidas com o manejo da lavoura. No que se refere ao manejo
da lavora de arroz, a pesquisa atualiza os procedimentos recomendados com freqüência e
disponibiliza as informações através do boletim Recomendações Técnicas para a Cultura do
Arroz Irrigado no Sul do Brasil (SOSBAI, 2010), conforme foi abordado anteriormente.

PARA SABER MAIS sobre as Recomendações Técnicas para a Cultura do Arroz Irrigado no Sul
do Brasil: a última edição deste boletim, em formado de arquivo pdf, está disponível para
download em www.sosbai.com.br

http://cead.ufsm.br/moodle/lib/mpdf/www.sosbai.com.br
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voltar ao sumário

Capítulo 1

Sistemas de cultivo de arroz irrigado

Os sistemas de cultivo utilizados na cultura do arroz irrigado nos Estados do Rio Grande do Sul e
de Santa Catarina diferenciam-se, basicamente, quanto à forma e à época de preparo do solo,
aos métodos de semeadura e ao manejo inicial da água. Os principais sistemas que são utilizados
são o convencional, o cultivo mínimo e/ou plantio direto (considerando todo sistema com preparo
antecipado do solo), o pré-germinado e o transplante de mudas.

Independentemente do sistema de cultivo adotado, é importante começar o preparo da área com
a realização de um adequado manejo pós-colheita da safra anterior, para viabilizar o preparo
antecipado da mesma. As operações que devem ser realizadas após a colheita do arroz envolvem
a correção de rastros deixados pelas máquinas e caminhões durante a colheita e transporte de
grãos colhidos da área, a incorporação dos restos culturais (resteva) para facilitar sua
decomposição e, consequentemente, para permitir a utilização de outras máquinas que farão a
readequação da área, como o renivelamento da superfície do solo e a drenagem.

Ao se realizar essas operações, viabiliza-se a semeadura da próxima safra na época recomendada
como preferencial de cultivo, o que é considerado como um dos principais fatores para obtenção
de elevadas produtividades de arroz, pois potencializa a expressão de outras técnicas de manejo
que devem ser utilizadas de forma integrada à época de semeadura.

Entre os sistemas de cultivo de arroz irrigado, no Estado do Rio Grande do Sul, na safra
2009/10, predominou os sistemas com semeadura direta (63% da área), que engloba cultivo
mínimo e plantio direto, seguido dos sistemas convencional (26% da área) e pré-germinado
(10%), segundo levantamento realizado pelo IRGA. Já no Estado de Santa Catarina, praticamente
só se utiliza o sistema pré-germinado em toda a área de cultivo de arroz irrigado. O sistema de
transplante de mudas é pouco usado no Sul do Brasil e está restrito a áreas de produção de
sementes de alta qualidade.

PARA SABER MAIS sobre os sistemas de cultivo de arroz irrigado no RS e SC: muitas notícias
sobre a cultura do arroz e a produção de arroz no RS estão disponíveis no site do IRGA:
http://www.irga.rs.gov.br/
Já  em Santa  Catar ina ,  mu i ta  co i sa  es tá  d i spon íve l  no  s i te  da  EPAGRI :
http://www.epagri.sc.gov.br/, mas é preciso ir no item CULTURAS/CRIAÇÕES e depois no Item
Arroz.

Neste capítulo vamos tratar dos principais sistemas de cultivo utilizados para a cultura do arroz
irrigado e as operações que são realizadas antecedendo a semeadura ou o plantio do arroz.

1.1. Sistema convencional

Neste sistema, faz-se o preparo da área baseado no revolvimento do solo antecedendo a
operação de semeadura do arroz em solo seco. Os equipamentos utilizados variam de acordo

http://www.irga.rs.gov.br/
http://www.epagri.sc.gov.br/
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com o tipo de solo, com a profundidade desejada de preparo e com a condição de cobertura do
solo. Pode-se realizar operações mais profundas como preparo inicial do solo e, posteriormente,
realiza-se o preparo secundário que envolve operações mais superficiais, visando adequado
preparo e aplainamento superficial do solo, e a eliminação de plantas daninhas no início de seu
desenvolvimento. As operações de preparo visam, portanto, criar um ambiente favorável à
emergência e ao desenvolvimento inicial das plantas de arroz.

Um aspecto importante que deve ser considerado no preparo do solo é o ponto de umidade ideal,
que pode ser determinado na prática pela condição em que o trator opera com o mínimo esforço,
proporcionando maior eficiência à atividade que está sendo realizada. Quando o preparo é
realizado com umidade elevada, o solo sofre danos físicos na estrutura (compactação no lugar
onde trafegam as rodas do trator) e tende a aderir (principalmente em solos argilosos) com maior
força nos implementos agrícolas, podendo até mesmo inviabilizar a operação desejada. Por outro
lado, quando o preparo é efetuado com o solo muito seco, há formação de torrões difíceis de
serem quebrados, exigindo maior número de passadas de implementos na área para uniformizar
o terreno e, consequentemente, maior consumo de combustível e de tempo.

1.2. Sistema cultivo mínimo

No sistema de cultivo mínimo, a implantação do arroz é realizada pela semeadura direta em solo
previamente preparado, de forma que houve tempo suficiente para a formação de uma nova
cobertura vegetal, a qual é controlada, normalmente, pelo uso de herbicida de ação total. Nesse
sistema, há menor mobilização de solo durante a operação de semeadura do que no sistema
convencional.

As operações de preparo do solo tanto podem ser realizadas desde o verão anterior até o início
da primavera sendo, neste último caso, com uma antecedência mínima que permita a formação
de uma cobertura vegetal. Por ocasião do preparo antecipado do solo nesse sistema, é
conveniente que se faça também o entaipamento, com taipas de perfil baixo. Esse tipo de taipa,
desde que bem construída, pode ser transposta por implementos e tratores sem maiores danos à
sua estrutura. Dessa forma, a semeadura do arroz pode ser realizada também sobre a taipa
previamente construída, uma vez que se dispõe de semeadoras que permitem tal procedimento.
No entanto, permanece a recomendação de que em volta da lavoura haja proteção com taipa
mais alta, para reduzir os riscos de extravasamento da lavoura e transporte de fertilizantes e
agrotóxicos para os mananciais hídricos.

Assim, a semeadura é realizada diretamente sobre a cobertura vegetal previamente dessecada
com herbicida, com mobilização do solo apenas na linha de semeadura e, com isso, ocorre menor
incidência de plantas daninhas. Este sistema apresenta algumas vantagens em relação ao
sistema convencional, entre as quais se pode destacar a melhor distribuição das operações
agrícolas ao longo do ano. Também há maior probabilidade de ocorrer a semeadura na época
preferencial, principalmente em anos com altas precipitações no período preferencial da
semeadura, pois a lavoura estando pronta antecipadamente, permite que a operação de
semeadura seja realizada com maior rapidez, aproveitando melhor o tempo entre eventos de
precipitações pluviais. Outras vantagens observadas com a utilização do cultivo mínimo são o
menor custo de produção e a menor incidência de arroz vermelho.

1.3. Sistema plantio direto
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Segundo o vocabulário da Ciência do Solo, a semeadura direta ou “plantio direto” como
predominantemente é denominado, é definida como sendo o “sistema no qual as sementes são
colocadas diretamente no solo não revolvido”. Neste caso, abre-se um pequeno sulco de
profundidade e largura suficientes para garantir boa cobertura e contato das sementes com o
solo, de forma que a mobilização do solo seja a mínima possível, o que auxiliará na eficiência do
controle químico de plantas daninhas, que é feito antes e depois da semeadura direta.

O sistema de plantio direto fundamenta-se em três princípios básicos: movimentação mínima do
solo, permanente cobertura do solo e adoção da prática de rotação e sucessão de culturas. Esses
fundamentos viabilizam o objetivo principal do uso desse sistema em terras altas (em cultivos de
sequeiro), que é a conservação do solo pela menor suscetibilidade do solo à erosão.

Entretanto, o plantio direto de arroz irrigado em solos de várzea é de difícil implementação em
determinadas áreas, devido ao fato de que a colheita mecanizada da lavoura frequentemente
ocorre com o solo ainda inundado ou encharcado, havendo desestruturação superficial e a
necessidade de se fazer novo preparo da área. Em função disso, há o predomínio do sistema de
cultivo mínimo em relação ao sistema plantio direto para o cultivo de arroz irrigado.

Outros aspectos a serem considerados para uma menor adoção do sistema plantio direto em
áreas de várzea são os menores problemas com erosão do solo (devido a condição de se
localizarem nas áreas planas mais baixas na paisagem) e eventuais restrições de crescimento das
plantas de arroz quando cultivadas sobre uma quantidade muito grande de resíduos culturais, o
qual é atribuído a distúrbios nutricionais provocados por toxidez por ácidos orgânicos, o que foi
tratado na disciplina de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas (rever conteúdo da disciplina
cursada no 5º semestre do curso em sua Unidade E – Dinâmica de nutrientes em solos alagados e
manejo da calagem e adubação do arroz irrigado).

O que pode ser feito com sucesso é a semeadura direta da cultura do arroz sobre a resteva de
outra cultura de verão, mais comumente soja, sorgo ou milho, já que a colheita dessas culturas
pode ser feita com solo com menor grau de umidade e menor desestruturação da superfície do
solo. Adotado esse sistema, deve-se proceder de forma semelhante ao sistema de cultivo mínimo,
como por exemplo, a construção de taipas de forma antecipada à semeadura.

1.4. Sistema pré-germinado

Este sistema caracteriza-se pela implantação da cultura com sementes pré-germinadas,
distribuídas a lanço, em solo previamente inundado com lâmina da água de aproximadamente 5
cm ou menos. A pré-germinação das sementes consiste na sua hidratação em sacos porosos ou
em tanques, pela imersão em água durante 24 a 36 horas. Após esse período, as sementes são
retiradas da água e deixadas à sombra por igual período (24 a 36 horas), fase esta também
conhecida como incubação. Durante esse período, ocorre a emissão do coleóptilo e da radícula
que caracterizam o processo de pré-germinação.

Por ocasião da semeadura, essas estruturas não devem ultrapassar 2 mm de comprimento para
evitar seu rompimento, bem como o amontoamento de sementes a serem lançadas ao solo, como
consequência do enovelamento de radículas. A duração dos períodos de hidratação e de
incubação de sementes é variável em função da cultivar e da temperatura ambiente.

A semeadura pode ser feita tanto manual como de forma mecanizada, neste caso com uso de
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trator ou mesmo de avião para a distribuição das sementes nos quadros inundados previamente
com água, preferencialmente limpa.

Nas condições de cultivo de Santa Catarina, onde se cultiva arroz exclusivamente no sistema
pré-germinado, as operações de preparo do solo normalmente compreendem três etapas:

Incorporação da resteva de arroz e plantas daninhas: estas operações são feitasa.
preferencialmente em solo seco para evitar a proliferação de plantas daninhas aquáticas,
especialmente a “grama-boiadeira”. O preparo do solo não deve ser feito muito próximo da
época de semeadura porque a incorporação de plantas e outras fontes de matéria orgânica ao
solo sob inundação produz compostos que podem intoxicar as plântulas de arroz (conforme já
abordado anteriormente para o sistema plantio direto), além de favorecer a emissão de
metano, que é um gás causador de efeito estufa. Nesta etapa, as operações de preparo do
solo são realizadas com arados, grades ou enxadas rotativas. Em áreas infestadas com
“arroz-vermelho”, deve-se evitar a aração ou a gradagem profunda do solo após a colheita,
considerando que o enterrio das sementes de “arroz-vermelho” no solo aumenta a sua
longevidade. Sementes de “arroz-vermelho” mantidas próximas da superfície do solo
germinarão ou perderão a viabilidade mais rapidamente do que aquelas enterradas e estarão
mais sujeitas à predação por pássaros, insetos e microrganismos.
Formação da lama: tem por objetivo preparar o solo para ser nivelado e alisado. Realizadab.
em solo alagado, com o auxílio de grade, enxada rotativa ou roda de ferro tipo “gaiola”.
Renivelamento e alisamento do solo: após a formação da lama, utiliza-se pranchões dec.
madeira para tornar a superfície lisa e nivelada, própria para receber a semente
pré-germinada

Na zona sul do Estado do Rio Grande do Sul, em função das áreas serem mais extensas, vem se
buscando um sistema próprio de preparo do solo para o sistema pré-germinado, que compreende
basicamente as seguintes operações:

uma ou duas arações em solo seco; a.
uma ou duas gradagens para destorroar o solo, tendo-se o cuidado de não pulverizá-lo, parab.
que pequenos torrões impeçam o arraste de sementes pelo vento; 
aplainamento e entaipamento da área; c.
inundação da área com uma lâmina de água de no máximo, 10 cm, mantendo-a por, nod.
mínimo, 15 dias antes da semeadura, para diminuir a infestação de arroz-vermelho, 
alisamento com pranchões de madeira; e e.
semeadura das sementes pré-germinadas.f.

O sistema pré-germinado apresenta diferenças significativas em relação aos demais sistemas de
cultivo de arroz irrigado, notadamente no que se refere ao uso de sementes pré-germinadas e a
semeadura a lanço sobre uma lâmina de água. Essas características conferem a este sistema
alguns aspectos que merecem destaque, entre os quais ser mais favorável a semeadura da
lavoura em época adequada, pois independe das condições climáticas. Além disso, proporciona
bom controle de plantas daninhas, especialmente do “arroz-vermelho”.

Para maior eficiência do sistema pré-germinado, é necessário um perfeito controle da água na
lavoura, que permita manejar a lâmina de acordo as necessidades. Assim, esse sistema
praticamente exige a sistematização da superfície do solo em nível, o qual proporciona altura
uniforme da lâmina, e uma estruturação de canais e drenos de irrigação que permita o manejo da
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água quase que individualmente por quadro.

Embora o relevo das áreas que constituem as várzeas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul
sejam predominantemente plano no aspecto macro, em nível de micro-relevo ocorrem
significativas ondulações, as quais associadas aos solos normalmente rasos fazem com que os
quadros da lavoura em nível sejam relativamente pequenos, ao redor de 1 a 2 ha, o que torna
este sistema mais bem apropriado para pequenas propriedades. Em áreas naturalmente planas,
observa-se com mais facilidade quadros com áreas maiores do que as citadas.

Uma variante ao sistema pré-germinado descrito anteriormente, é o denominado sistema mix,
cuja diferença principal reside no fato de que a semeadura é realizada sem formação de lama e
as plantas daninhas são controladas com herbicida de ação total, como nos sistemas de cultivo
mínimo ou plantio direto.

Com as operações mecanizadas de preparo antecipado do solo estimula-se a germinação de
sementes de plantas daninhas. A dessecação da área deve ser realizada cerca de 15 a 20 dias
antes da semeadura, com posterior inundação do solo. Um dos pontos importantes a ser
observado neste sistema é a quantidade de resíduos da cobertura vegetal. Ela deve ser a mínima
possível, pois o excesso não permite que as sementes pré-germinadas atinjam o solo. Além disso,
devemos lembrar que a decomposição de grande quantidade de resíduos dentro da água gera a
produção de ácidos orgânicos, que podem prejudicar o desenvolvimento inicial das plantas. Além
da dificuldade de estabelecimento de plântulas neste sistema, ocorre também com mais
facilidade a proliferação de “grama-boiadeira”, de difícil controle na dessecação.

Considerando os sistemas de cultivo vistos até o momento, pode-se considerar que os sistemas
convencional, cultivo mínimo e plantio direto envolvem a semeadura do arroz em solo seco e a
irrigação com aplicação de uma lâmina de água ocorre semente após a emergência das plantas.
De outro modo, o sistema pré-germinado prevê o alagamento do solo antes da distribuição da
semente sobre a superfície do solo, como pode ser observado na Figura 15.

Figura 15 - Representação esquemática do sistemas de semeadura em solo seco e sistema pré-germinado.

1.5. Sistema por transplante de mudas
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Este sistema objetiva, principalmente, a obtenção de sementes de alta qualidade. Para se
conseguir alta pureza varietal, a prática do “roguing” é facilitada neste sistema, pelo fato das
mudas serem transplantadas em linhas.

Segundo o site Wikipedia, na agricultura, roguing se refere ao ato de identificar e remover as
plantas indesejáveis dos campos agrícolas, para preservar a qualidade da cultura a ser
cultivada. Ou seja, as plantas que está sendo removido podem estar doentes, ter uma
variedade indesejada, ou ser indesejável por outros motivos.

O sistema compreende as fases de produção e transplante de mudas:

Produção de mudas: as mudas são produzidas em caixas, com fundo perfurado, com asa.
seguintes dimensões: 60 cm de comprimento x 30 cm de largura x 5 cm de altura (as medidas
de largura e de comprimento das caixas poderão variar de acordo com o tipo de
transplantadora). O solo a ser utilizado deve apresentar, preferencialmente, textura franco
arenosa, baixo teor de matéria orgânica e ser livre de plantas daninhas. Após passar por
peneiras com abertura de malha de 5 mm, o solo é colocado nas caixas numa espessura de
2,5 cm. São semeadas em torno de 300 gramas de sementes por caixa e cobertas com uma
camada de solo com 1 cm de espessura. Após a semeadura, as caixas são irrigadas
abundantemente, empilhadas e cobertas com lona plástica por dois a quatro dias, até a
emergência das plântulas. A duração do subperíodo semeadura-emergência varia em função
da temperatura. Quando as plântulas iniciam a emergência, as caixas são espalhadas em um
viveiro com proteção para pássaros e ratos e irrigadas diariamente, até a fase em que as
plantas estão com 10 a 12 cm de estatura, correspondendo ao estádio V2 (12 a 18 dias após a
semeadura). Para controle de doenças nas plântulas, devem ser aplicados fungicidas
específicos. 
Transplante de mudas: o transplante é realizado em área com solo saturado, quando asb.
mudas atingem 10 a 12 cm de estatura. O sistema de regulagem das máquinas
transplantadoras permite o transplante de três a dez mudas por cova, com espaçamentos
entre 14 e 22 cm entre covas e de 30 cm entre linhas. O rendimento médio de uma
transplantadora com seis linhas é em torno de 3.000 m2 por hora, sendo necessárias 110 a
130 caixas de mudas por hectare (30 a 40 kg/ha de sementes). A inundação permanente da
área deve ser evitada por uns dois a três dias até a fixação das mudas ao solo.

O preparo do solo, o manejo da irrigação e o controle de plantas daninhas, pragas e doenças são
idênticos aos recomendados para o sistema pré-germinado.

Independentemente do sistema de cultivo de arroz irrigado, a possibilidade de realizar uma
rotação de sistemas de cultivo dentro de uma mesma propriedade se constitui em alternativa
técnica para solucionar determinados problemas como, por exemplo, o controle de plantas
daninhas. Assim, a mudança dos métodos utilizados para implantação da lavoura evita que uma
determinada planta daninha, praga ou doença atinja proporções de difícil controle, ou faz com
que não atinja nível de controle econômico. Desse modo, a mudança de sistema de cultivo do
arroz pode fazer parte do manejo integrado, proporcionando exemplo prático de sustentabilidade
do processo de produção de arroz irrigado, desde que haja adequação da área para esta prática
de manejo.

Após trabalharmos com os sistemas de cultivo de arroz irrigado no Capítulo 1, no próximo
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capítulo iremos trabalhar com o manejo da cultura do arroz irrigado em si, abordando diferentes
aspectos que devem ser levados em consideração pelo agricultor para proporcionar o sucesso em
sua lavoura.

voltar ao sumário

Capítulo 2

Manejo da cultura do arroz

As práticas culturais para a produção de arroz irrigado envolvem várias atividades e decisões por
parte do agricultor. Mesmo após as definições quanto ao preparo da área e o sistema de cultivo
de arroz, abordado anteriormente, ainda é necessário definir vários aspectos do cultivo, como a
escolha da cultivar a ser utilizada, a necessidade de calagem e adubação, o manejo da água de
irrigação, o controle de pragas, doenças e plantas daninhas e as operações de colheita e
pós-colheita.

As indicações da pesquisa quanto às práticas culturais para o arroz irrigado são atualizadas a
cada dois anos pela Comissão Técnica do Arroz Irrigado para a Região 1 (CTAR-I) e suas
decisões são publicadas pela Sociedade Sul-Brasileira de Arroz irrigado (SOSBAI) através
do documento Arroz Irrigado: recomendações técnicas da pesquisa para o Sul do Brasil
(SOSBAI 2010), disponível na página www.sosbai.com.br. Algumas orientações principais
constantes nesse documento serão apresentadas a seguir:

2.1. Escolha da cultivar

Os principais critérios para a escolha de cultivares de arroz irrigado são relacionados com
características agronômicas importantes relacionadas ao ciclo, ao potencial produtivo, a
resistência a estresses bióticos e abióticos, a qualidade dos grãos e a adaptação aos diferentes
sistemas de cultivo.

Para auxiliar na escolha de cultivares de arroz irrigado para os Estados do Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina, a SOSBAI elaborou uma chave classificatória (Figura 16) contendo como entradas
o tipo de cultivar (convencional ou híbrido), a resistência aos herbicidas do grupo químico das
Imidazolinonas (CLEARFIELD®), a duração do ciclo e o sistema de cultivo. Assim, o usuário
poderá acessar diretamente a lista de cultivares de seu interesse, com base nas informações
essenciais que definem a(s) cultivar(es) que deverá(ao) ser usada(s).

PARA SABER MAIS: O sistema Clearfield® possibilita o controle químico do arroz vermelho
em lavouras de arroz cultivado, por meio do uso de herbicidas do grupo químico das
imidazolinonas em cultivares de arroz tolerantes.

Por exemplo, se a principal limitação da lavoura for a alta infestação de arroz vermelho têm-se
duas alternativas de cultivares: a) as resistentes aos herbicidas do grupo das Imidazolinonas; ou b)
as adaptadas ao sistema de cultivo prégerminado. Em outra situação, por exemplo, no caso em
que a semeadura estiver atrasada (a partir da segunda quinzena de novembro), deve-se optar

http://www.sosbai.com.br/
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por cultivares de ciclo mais curto (precoces ou muito precoces). Por outro lado, se houver
interesse em antecipar a data de semeadura para o início de setembro deve-se escolher
cultivares de ciclo médio ou tardio, conforme estabelece o zoneamento agrícola.

Para efetuar a semeadura dentro dos períodos recomendados pelo Zoneamento Agrícola, é
necessário consultar o site no endereço eletrônico: www.agricultura.gov.br. Nessa página,
acessar "Serviços", "Zoneamento Agrícola" e "Portarias de zoneamento por UF".

Em razão da variabilidade genética entre cultivares, representada por diferenças nas reações a
doenças e a estresses ambientais, na resposta à adubação e na duração do ciclo, é aconselhável
utilizar no mínimo duas cultivares com características distintas para garantir maior estabilidade
da produtividade e facilitar o escalonamento da colheita. Outra medida que pode ser tomada para
escalonar a colheita, é semear a mesma cultivar em datas distintas, desde que obedecida a
época de semeadura recomendada.

Um aspecto que deve ser considerado também é que as cultivares tem desempenho variável em
relação às diferentes regiões fisiográficas. Como exemplos, no Rio Grande do Sul tem se
observado que as cultivares BR-IRGA 410, El Passo 144 e Querência têm um melhor desempenho
quando cultivadas na região do Litoral Sul, as cultivares Taim, IRGA 417 e BR-IRGA 409 têm a
região da Fronteira Oeste como preferenciais enquanto que algumas cultivares da EPAGRI e a
IRGA 417 têm destaque em desempenho na região do Litoral Norte.

Esses exemplos servem apenas para lustrar as diferenças dos materiais em determinadas regiões.
Atualmente existem uma gama de cultivares disponíveis no mercado, cada qual com as suas
características e é importante que os agricultores conheçam as informações referentes aos
desempenhos dos materiais na sua região, o que é amplamente divulgado pelas empresas
detentoras das cultivares e pela pesquisa institucional.

http://www.agricultura.gov.br
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Figura 16 - Quadro chave para auxiliar na escolha da cultivar de arroz irrigado.
(adaptado de SOSBAI, 2010) - Clique na imagem para visualisá-la maior

2.2. Calagem e Adubação

Os procedimentos relacionados às decisões quanto a necessidade de correção do solo (calagem)
e a necessidade de adubação para o cultivo de arroz irrigado foram tratados na disciplina de
Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas (disponibilizada no 5º semestre do curso). Revise o
conteúdo da disciplina e acesse também o boletim de recomendações do arroz irrigado (SOSBAI,
2010) para maiores detalhes sobre esse item.

2.3. Estabelecimento da cultura

O Vários aspectos devem ser considerados para o adequado estabelecimento do arroz:

a) Época de semeadura: a época de semeadura é considerado um dos principais fatores que
definem a produtividade de grãos do arroz irrigado. A escolha da época de semeadura é uma
decisão importante por parte do agricultor e depende de vários fatores, especialmente, da região
de cultivo, das condições climáticas, do tipo de solo, do grau de incidência de plantas daninhas e
da cultivar utilizada. Esta escolha afetará diversas características agronômicas relevantes da
cultura, mas sem interferir significativamente nos custos de produção da lavoura, o que reforça a
importância de que a decisão seja a mais adequada para cada situação.

Em arroz irrigado, a estação de crescimento é limitada ao período no qual os fatores temperatura

http://cead.ufsm.br/moodle/file.php/2967/figuras_material/figura_16_G.jpg?pdf_lock_is_very_lock=pdf_lock_is_very_lock
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e radiação solar estão disponíveis em quantidades suficientes para permitir o pleno
desenvolvimento da planta. Conforme o zoneamento agroclimático pode-se semear arroz nos
Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina em uma ampla faixa de época de semeadura,
desde início de setembro até meados de dezembro. No entanto, o início e o final do período
recomendado variam em função do ciclo da cultivar e da região de cultivo.

Os períodos recomendados de semeadura do arroz irrigado são definidos de uma maneira mais
detalhada pelo Zoneamento Agrícola, de acordo com o ciclo das cultivares, para cada município
dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina climaticamente apto ao seu cultivo.
Recomenda-se que, a cada safra, os produtores, especialmente aqueles que pretendem contar
com as garantias do PROAGRO, verifiquem os períodos de semeadura indicados para seu
município nas portarias sobre o Zoneamento Agrícola, publicadas no Diário Oficial da União. O
acesso a essas portarias é obtido no endereço eletrônico: www.agricultura.gov.br. Neste site,
acessar “Serviços”, “Zoneamento Agrícola” e “Portarias de zoneamento por UF”.

PARA SABER MAIS: O PROAGRO (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária) tem
como objetivo garantir a atividade dos produtores rurais, quando os custos investidos em seus
empreendimentos com recursos de crédito rural de custeio e com recursos próprios são
prejudicados por fenômenos naturais adversos cobertos pelo programa.

b) Densidade de semeadura: A obtenção de adequada população de plantas também é um
dos principais fatores de definição da produtividade, pela sua importância na eficiência de
interceptação da radiação solar incidente. A população de plantas obtida depende da adoção de
outras práticas adequadas no estabelecimento e no manejo da cultura.

Em todos os sistemas de cultivo, exceto no de transplante de mudas, a população inicial de
plantas ideal para as cultivares convencionais de arroz irrigado é de 150 a 300 plantas por metro
quadrado, enquanto para as cultivares híbridas é de 100 a 150 plantas por metro quadrado. No
sistema de transplante, a população recomendada é de 80 a 150 plantas por metro quadrado.

A utilização dessas populações, associada à adoção de outras práticas culturais recomendadas,
como época de semeadura e adubação adequadas, manejo correto da irrigação e controle
eficiente de plantas daninhas, pragas e doenças, permite a obtenção de mais de 600 panículas
por metro quadrado, que são necessárias para expressão do máximo potencial produtivo das
cultivares.

Para se obter essas populações de plantas, recomenda-se a semeadura de, aproximadamente, 80
a 120 kg ha-1 de sementes, para as cultivares convencionais, e de 40 a 50 kg ha-1, para as
cultivares híbridas, independentemente do sistema de cultivo e da época de semeadura utilizados.
Essa quantidade de sementes é bem superior à mínima necessária para se alcançar a população
de plantas desejada.

c) Espaçamento e profundidade de semeadura: Nos sistemas cultivo mínimo e direto e na
maioria da área com sistema convencional, a semeadura é realizada em linhas, com
espaçamento variando de 13 a 20 cm, tanto para as cultivares convencionais como para as
cultivares híbridas.

Já no sistema convencional com semeadura a lanço, que representa apenas 4% da área cultivada
no Estado do RS, a profundidade de semeadura é mais desuniforme do que a no sistema em linha,

http://www.agricultura.gov.br
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variando com a forma de cobrir as sementes. Em razão disso, devem ser tomados cuidados,
especialmente ao se usar grade de disco nesta operação, para que as sementes fiquem em
profundidade inferior a 5,0 cm.

No sistema de cultivo pré-germinado, as sementes pré-germinadas são distribuídas a lanço, de
maneira uniforme, em quadros nivelados e totalmente inundados com lâmina de água de,
aproximadamente, 5,0 cm.

2.4. Manejo da água de irrigação

O manejo da água em arroz irrigado por inundação é fundamental para o desempenho da cultura.
A água, além de influir no aspecto físico das plantas de arroz, interfere na disponibilidade de
nutrientes, na população e espécies de plantas daninhas e na incidência de determinadas pragas
e doenças.

a) Início da irrigação: No sistema de semeadura em solo seco, a irrigação da lavoura por
submersão do solo inicia-se alguns dias após a emergência. A época de início da irrigação está
relacionada com outras práticas de manejo como, por exemplo, o método de controle de plantas
daninhas, o herbicida utilizado, a aplicação de nitrogênio em cobertura e o ciclo da cultivar.

Cultivares de ciclos muito precoce e precoce, por serem mais sensíveis a estresses, requerem
que a irrigação inicie mais cedo, nos estádios de três a quatro folhas (V3/V4), enquanto que para
cultivares de ciclo médio e tardio, o início da submersão do solo pode ser postergado para os
estádios de quatro a cinco folhas (V4/V5). Destaca-se, porém, que mesmo para cultivares de
ciclos médio e tardio e na ausência de competição com plantas daninhas, o atraso no início da
irrigação para o estádio de quatro a cinco folhas somente é indicado quando há precipitação
suficiente e essa for distribuída regularmente.

O uso de herbicidas em pré-emergência, dependendo do poder residual, dá flexibilidade de início
da irrigação dentro do período recomendado e proporciona que o estabelecimento das plantas de
arroz ocorra livre de competição com plantas daninhas. Por outro lado, quando o controle de
plantas daninhas é feito em pós-emergência, é fundamental que a aplicação de herbicida seja
feita precocemente, quando essas têm de uma a três folhas, diminuindo a dose requerida e o
impacto ambiental e aumentando a eficiência de controle. Para tanto, a irrigação e o
estabelecimento da lâmina de água devem ocorrer logo após a aplicação do herbicida, evitando a
reinfestação da área.

A irrigação logo após a primeira adubação nitrogenada em cobertura proporciona maior
aproveitamento de nitrogênio aplicado. Desta forma, a aplicação de herbicida em pós-emergência,
a adubação nitrogenada e o estabelecimento da lâmina de água estão estreitamente
relacionadas no tempo e, por isso, deve-se planejar estas operações em conjunto, entre todos os
envolvidos no processo de produção.

No sistema de cultivo de arroz pré-germinado, tradicionalmente o início da submersão do solo
ocorre mais cedo, 20 a 30 dias antes da semeadura, por ocasião do preparo do solo. Mais
recentemente no RS, por questões associadas à qualidade ambiental e técnica, foram
introduzidas alterações no manejo da água para o sistema, de forma que o preparo do solo
passou a ser feito em solo seco. Neste caso, o alagamento do solo é feito por ocasião do
renivelamento da área, utilizando-se inclusive a água como referência de nível para a operação.
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Após, procede-se à semeadura do arroz pré-germinado sobre uma lâmina de água permanente
(sem drenagem). Assim, a semeadura do arroz é feita sobre uma lâmina de água baixa (5 a 7
cm), a qual é mantida, por meio de reposições periódicas ao longo do ciclo da cultura. Essa
técnica não altera a produtividade de arroz ou a ocorrência de acamamento de plantas,
proporcionando, ainda, controle mais efetivo de plantas daninhas, menor uso da água e melhoria
da qualidade ambiental, por reduzir a perda de solo e de agroquímicos aplicados à lavoura
evitando-se a drenagem para a semeadura.

b) Altura da lâmina de água: A altura da lâmina de água é outro aspecto importante no
manejo da água para o arroz, visto que ela interfere, entre outros fatores, no volume de água
utilizado e, em consequência, do custo da irrigação. Lâminas de água com altura em torno de 2,5
cm viabilizam ótimos rendimentos de grãos de arroz. Contudo, embora propiciem economia de
água, requerem criterioso nivelamento superficial do solo para corrigir o micro-relevo, além de
cuidados especiais com plantas daninhas e com a escolha de herbicidas.

Por outro lado, lâminas de água com alturas superiores a 2,5 cm, variando até 7,5 cm, embora
aumentem o uso de água, são menos exigentes quanto ao nivelamento superficial do solo.
Lâminas maiores (superiores a 10 cm) reduzem o número de perfilhos e promovem maior
crescimento das plantas de arroz, favorecendo o acamamento, além de um uso ainda maior de
água durante o cultivo.

A altura da lâmina de água pode ser alterada, ainda, em função da fase de desenvolvimento das
plantas de arroz. Na fase vegetativa, a altura da lâmina pode ser mantida tão baixa quanto
possível, o que aumenta o perfilhamento e o enraizamento das plantas. À medida que as plantas
de arroz se desenvolvem, o nível de água deve ser gradativamente aumentado até no máximo 10
cm, mantendo-o assim durante todo o ciclo das plantas. Não há necessidade de circulação da
água nos quadros, desde que esteja na temperatura adequada.

Nas regiões onde há possibilidade de ocorrer frio (<16°C) durante a fase de emborrachamento, o
nível da água pode ser elevado (aproximadamente 15-20 cm) por um período de 15 a 20 dias,
afim de que a água exerça maior efeito termo-regulador, reduzindo a esterilidade de espiguetas.
Este procedimento tem maior aplicação prática no sistema pré-germinado, em função da maior
altura das taipas.

c) Supressão da irrigação: A supressão da irrigação, como regra geral, somente deve ser
iniciada quando a maioria dos grãos tiver alcançado o estado pastoso. Porém, na prática, a época
de supressão da irrigação para o arroz pode variar bastante, em função principalmente da textura
do solo. Em solos argilosos, de difícil drenagem, é possível suspender a irrigação entre 10 e 15
dias após a floração plena, mas em solos bem drenados (arenosos) indica-se postergar a
supressão da irrigação.

d) Irrigação por aspersão: Atualmente existem áreas sendo cultivadas com arroz irrigado por
aspersão (Figura 17). Nesse sistema, estima-se um consumo de em torno de 50% da água
utilizada pelo sistema de irrigação por alagamento, permitindo com o mesmo consumo o dobro
da área (isto é particularmente importante em algumas regiões do RS, como a Fronteira Oeste,
onde a restrição para a expansão da área plantada é a falta de água para a irrigação), além da
melhor possibilidade de se usar as áreas em rotação de culturas com espécies de sequeiro
(usando então áreas de terras altas mais bem drenadas). Os primeiros resultados de lavouras
têm apontado rendimentos de grãos um pouco inferiores aos obtidos com alagamento
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(aproximadamente 90%), porém existe o custo de aquisição do equipamento de irrigação que
precisa ser considerado e a necessidade, em alguns casos, de maior quantidade de aplicações de
herbicidas e fertilizantes, embora tais aspectos precisam ser melhor equacionados pela pesquisa.

Figura 17 - Imagem de lavoura de arroz irrigado por aspersão.
(Fonte: Rogério Oliveira de Sousa).

2.5. Controle de pragas, doenças e plantas daninhas

Da mesma forma que ocorre para todas as espécies cultivadas, há sempre uma concorrência dos
recursos de espaço, da luz e dos nutrientes entre as plantas de arroz e outras espécies de
organismos, que pode atingir níveis de dano à produtividade da cultura se não forem
adequadamente controlados. Esses organismos podem ser outras espécies de plantas (ou a
mesma espécie como é o caso do arroz vermelho), que são consideradas plantas daninhas, ou
mesmo organismos causadores de doenças ou àqueles considerados pragas. Esses assuntos
foram tratados nas disciplinas de Produção Agroecológica Vegetal I (3º semestre) e II (5º
semestre), especialmente na PAV II, e vocês pode revisar o conteúdo da disciplina para identificar
as principais limitações encontradas para o arroz irrigado. Detalhes sobre esse tema também
estão presentes no boletim Recomendações Técnicas para a Cultura do Arroz Irrigado no
Sul do Brasil (SOSBAI, 2010)
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PARA SABER MAIS: sobre as Recomendações Técnicas para a Cultura do Arroz
Irrigado no Sul do Brasil: a última edição deste boletim, em formado de arquivo pdf, está
disponível para download em www.sosbai.com.br

2.6. Colheita e pós-colheita de arroz

a) Colheita: Existem algumas orientações para a colheita dos grãos do arroz. Ela deve ocorrer
quando os grãos estão com umidade entre 18 e 24%, não devendo permanecer o arroz pronto
para colher na lavoura por tempo muito prolongado. O atraso da colheita eleva a ocorrência de
grãos quebrados no beneficiamento ou na industrialização. Também se evita a intensificação de
defeitos nos mesmos e a redução de vigor nas sementes. O momento ou ponto de colheita pode
ser monitorado com o uso de determinadores portáteis de umidade de grãos, devidamente
calibrados.

Definido o ponto de colheita, deve-se regular corretamente máquinas e equipamentos e evitar a
colheita nas horas do dia em que houver orvalho. Não misturar grãos de cultivares diferentes
para não prejudicar o beneficiamento industrial e a qualidade do arroz beneficiado. Em casos de
desuniformidade de maturação, deve-se colher em separado o arroz de marachas ou taipas não
misturando os grãos de quadros ou quarteirões diferentes. Em se tratando de sementes, seguir
rigorosamente as normas técnicas específicas de sua produção.

b) Pós-colheita: Envolve uma série de operações como o transporte dos grãos colhidos (não
submeter o arroz recém colhido à exposição prolongada ao sol e não mantê-lo abafado sob a lona
do caminhão ou outro meio de transporte antes de ser submetido à secagem, evitando um longo
período de espera), recepção no local de armazenagem (onde será avaliado a umidade,
impurezas e ou matérias estranhas, rendas do beneficiamento e de grãos inteiros e incidência de
defeitos de acordo com a metodologia oficial - Regulamento Técnico do Arroz - do Ministério da
Agricultura), pré-limpeza (remover impurezas e ou matérias estranhas) e secagem para posterior
armazenamento.

No Capítulo 2 foram apresentados vários itens referentes ao manejo da cultura do arroz irrigado
por alagamento, por ser esta a principal cultura comercial produzida em áreas de terras planas.
Entretanto, outras espécies ou mesmo a integração de uma lavoura de arroz com pastagens
destinadas a alimentação animal podem ser utilizadas nessas áreas, o que pode permitir
diversidade de produção e sinergismo benéfico entre as atividades de modo a explorar mais
adequada e economicamente as áreas de várzea. No próximo capítulo vamos encontrar
informações sobre essa temática.

voltar ao sumário

Capítulo 3

Rotação de culturas e integração lavoura-pecuária em áreas de
várzea

http://www.sosbai.com.br
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3.1. Rotação de culturas

A rotação de culturas pode ser definida como sendo a alternância ordenada de diferentes culturas
num espaço de tempo, na mesma lavoura, obedecendo a finalidades definidas, sendo que uma
espécie vegetal não é repetida no mesmo lugar com intervalo menor do que dois anos e, se
possível, três ou mais. Salienta-se que a utilização intensiva do monocultivo aumenta muito a
incidência de doenças, pragas e plantas daninhas nas culturas, devido principalmente a
manutenção de formas de sobrevivência e/ou organismos hospedeiros de pragas e doenças e
ausência de alternância nas práticas de controle de plantas daninhas.

A utilização intensa dos solos de várzeas com o monocultivo do arroz irrigado, principalmente no
sistema convencional de preparo do solo, tem contribuído para aumentar a incidência de plantas
daninhas e degradar o estado físico dos solos de várzea. A rotação de culturas surge como uma
alternativa de cultivo nas áreas de várzea que visa, principalmente, controlar de forma mais
eficiente as plantas daninhas, recuperar a qualidade do solo e melhorar o resultado econômico do
uso dessas áreas.

As áreas de várzea apresentam enorme potencial para uso mais intensivo, especialmente no
Estado do Rio Grande do Sul, que possui cerca de 5,4 milhões de hectares de terras baixas.
Destes, em torno de três milhões de hectares são utilizados com arroz irrigado, dos quais
anualmente cultiva-se pouco mais de um milhão de hectares, conforme visto anteriormente.
Quase todo o restante da área é predominantemente utilizado com pecuária de corte extensiva.

Outro potencial econômico de uso diferenciado das áreas de várzea é a infra-estrutura de
irrigação, já disponível e proporcionada pela cultura do arroz irrigado, e que pode ser utilizada
nos períodos de déficit hídrico nos cultivos de sequeiro, comuns durante o desenvolvimento das
culturas de verão implantadas em rotação, o que garantiria maior estabilidade de rendimento. 
Na cultura do arroz irrigado, alguns exemplos são muito evidentes. Embora a brusone seja
considerada a principal doença, constata-se cada vez mais a presença de outras doenças de final
de ciclo, causando prejuízos à cultura. Da mesma forma, está se verificando também a elevação
da população de algumas pragas importantes, como a bicheira da raiz do arroz, percevejos e
lagartas, entre outros. O “arroz-vermelho”, por sua vez, constitui-se na principal espécie de
planta daninha do arroz irrigado. O uso continuado de herbicidas com o mesmo mecanismo de
ação nessa cultura tem ocasionado resistência em diversas espécies de plantas daninhas e
motivado a busca por sistemas de rotação e sucessão de culturas em áreas de várzea, onde se
cultiva o arroz irrigado no Estado do Rio Grande do Sul.

Uma das estratégias mais eficazes para minimizar a ocorrência e o impacto de doenças, pragas e
plantas daninhas é a utilização de sistemas de rotação e sucessão de culturas. Em sistemas de
rotação e sucessão de culturas em terras altas (trigo-soja-milho, por exemplo), ocorre a
diminuição de inóculo ou de população de pragas pela sequência de utilização de diferentes
espécies vegetais. Resultados de pesquisa mostram que ocorre alta desinfestação de sementes
de arroz-vermelho no solo (chegando a 80% de redução das sementes viáveis em dois anos),
quando se utiliza outras espécies de verão, como a soja, o milho ou o sorgo, na rotação com arroz
irrigado em áreas de várzea. No aspecto ambiental, há a necessidade de minimizar o uso de
agrotóxicos agrícolas para controle de pragas, doenças e plantas daninhas, pois além de elevar
os custos, há o risco de contaminação dos alimentos e do ambiente.

Outro aspecto positivo da utilização de sistemas de rotação e sucessão de culturas em áreas de
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várzea relaciona-se à ciclagem de nutrientes, contribuindo para diminuir as perdas de nutrientes
e a contaminação de cursos de água. A adição de resíduos de culturas constitui-se numa forma
eficaz de aumentar o teor de matéria orgânica dos solos, podendo contribuir para o aumento de
seu potencial produtivo. A cultura do arroz é beneficiada por ciclos de 2 ou 3 anos de rotação de
culturas, podendo apresentar rendimentos até 20% maiores dos obtidos em áreas de monocultivo.

Embora os benefícios evidentes obtidos com a rotação de culturas em áreas de várzea, a sua
utilização em solos hidromórficos no RS ainda é limitada a algumas propriedades. As espécies de
sequeiro que podem ser utilizadas em rotação com a cultura do arroz são sensíveis as condições
de solo desfavoráveis, como drenagem deficiente (que causa excesso de água no solo e
limitações em relação a atributos físicos e químicos do solo), como alta densidade, baixa
porosidade, consistência desfavorável e baixa disponibilidade de nutrientes. As culturas
alternativas ao arroz mais utilizadas em áreas de várzeas são a soja, o milho e o sorgo no verão e
pastagens cultivadas de inverno, principalmente azevém e alguns tipos de trevo (Figura 18).

Figura 18 - Fotos de áreas de várzea cultivadas com azevém no inverno e com soja no verão.
(Fonte: Leandro Souza da Silva).

Assim, o sucesso da rotação de culturas em solos de várzea depende da utilização de genótipos
de plantas mais tolerantes ao excesso de água no solo e da adoção de práticas de manejo que
possibilitem minimizar as limitações físicas, químicas e biológicas desses solos, normalmente
desfavoráveis às espécies de sequeiro.

O manejo dos solos de várzea em relação à mecanização e irrigação para culturas de sequeiro
pode parecer simples devido as condições de relevo predominantemente plano a suave-ondulado.
Entretanto, quando se pretende utilizá-los com espécies alternativas produtoras de grãos, em
rotação com o arroz irrigado, o manejo pode ser de extrema complexidade, devido às suas
peculiares, principalmente aquelas relacionadas ao seu estado físico e à condição de relevo, o
que dificulta a drenagem destes solos. Na introdução de sistemas de rotação com culturas de
sequeiro em áreas de várzea, o manejo dos solos geralmente compreende a necessidade de
sistematização, irrigação, drenagem, rompimento de camadas compactadas e correção da
fertilidade e acidez.

A sistematização da superfície do terreno através de aplainamento ou nivelamento superficial do
solo visando corrigir o micro-relevo é de fundamental importância, pois elimina pequenas
depressões e elevações da área, o que favorece as operações de irrigação e drenagem. Isto
envolve, além do nivelamento da superfície do solo, o estabelecimento adequado de canais de
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irrigação e drenagem e da estrutura viária.

As espécies de sequeiro cultivadas em solos de várzeas são sujeitas a déficit e excesso hídrico, às
vezes em anos distintos e muito frequentemente num mesmo ano agrícola. Assim, as áreas de
lavoura devem estar preparadas tanto para irrigação como para drenagem. Uma forma eficiente
de contornar os problemas de excesso e falta de água é o estabelecimento do sistema
sulco/camalhão.

Nesse sistema, são construídos camalhões estreitos separados por um sulco, que serve tanto
para retirar o excesso de água como para irrigar a lavoura quando necessário. Os camalhões
podem ser construídos de forma estreita para uma, duas ou até três linhas de cultivo, ou
apresentarem base larga com larguras de 6m até 20m. Alternativamente, as áreas de várzeas
cultivadas com culturas de sequeiro podem ser irrigadas por banhos periódicos utilizando-se
marachas (taipas), de forma semelhante à utilizada com arroz irrigado. Porém os banhos devem
ser rápidos (poucas horas) para evitar que o solo permaneça encharcado por muito tempo.

A compactação do solo pode ser considerada como um dos principais fatores de ordem física,
responsável pelo insucesso dos cultivos de sequeiro, seja por impedir o desenvolvimento
radicular das culturas e suas consequências, ou por concorrer para a redução da infiltração da
água no solo e dificultar as trocas gasosas. Alguns solos de várzea são muito susceptíveis a
compactação, devendo ser submetidos à descompactação através do uso de escarificadores,
principalmente por que as compactações nesses tipos de solos são normalmente superficiais.

A adoção de sistemas conservacionistas em áreas de várzea, como plantio direto e cultivo
mínimo, com plantas de cobertura de inverno, podem aumentar o aporte de carbono orgânico e
melhorar a agregação superficial, diminuindo os problemas de compactação e encrostamento
superficial.

Uma cultura de sequeiro é mais exigente e normalmente responde mais a adubação que o arroz
irrigado. Assim a recomendação de adubação de uma área de várzea deve levar em conta a
cultura mais exigente em adubação e calagem. Quando o arroz é utilizado em rotação de culturas
ele é beneficiado pelo residual da adubação efetuada nas culturas de sequeiro, pois o arroz é
menos exigente em adubação.

Considere-se, por exemplo, o caso em que os teores de fósforo no solo fossem de 6,5 mg dm-3, o
que representaria uma interpretação “alto” para o arroz e “muito baixo” para uma cultura de
sequeiro, como por exemplo o milho. Tal interpretação corresponderia a uma recomendação de
adubação de 40 kg ha-1 de P2O5 para o arroz e de 125 kg ha-1 de P2O5 para o milho.
Considerando-se, que para um determinado solo o efeito residual da adubação fosfatado do milho
fosse de 50%, corresponderia a uma quantidade de 62 kg ha-1 de P2O5 para o arroz, que é um
valor maior que a recomendação para a cultura neste caso.

PARA SABER MAIS: sobre as classes de interpretação de nutrientes, revise o conteúdo de
interpretação da análise de fósforo e recomendação a adubação fosfatada na disciplina de
Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas (5º semestre).

O raciocínio inverso, ou seja, de aproveitamento do residual do arroz para a cultura de sequeiro
não deve ser levado em consideração, pois a quantidade de fósforo disponível após o alagamento
é pequena. Nesse caso, a cultura de sequeiro na sequência do arroz deve ser tratada como
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primeiro cultivo desconsiderando o efeito residual do fósforo aplicado no arroz.

3.2. Integração lavoura-pecuária

A pecuária foi a primeira atividade econômica importante nas áreas de várzea do Rio Grande do
Sul, atingindo seu apogeu com o estabelecimento das charqueadas no município de Pelotas, o
que impulsionou o crescimento econômico regional. Com o declínio da indústria do charque,
tomou impulso nestas áreas a cultura do arroz irrigado, estabelecendo o binômio arroz-pecuária
de corte e um novo ciclo de desenvolvimento das áreas de várzea da metade sul do Estado.

A rentabilidade deste sistema não é mais a mesma do passado, porém o cultivo do arroz e a
pecuária ainda são as principais atividades econômicas das áreas de várzea do Rio Grande do Sul.
O arroz irrigado, apesar das altas produtividades, tem um elevado custo de produção enquanto
que a pecuária de corte extensiva apresenta baixos índices de produtividade, principalmente
porque é realizada em campo nativo (o qual apresenta baixa oferta de alimento durante o inverno
e isso acarreta nos animais perda de parte do peso ganho no período de primavera/verão). Além
disso, a flora natural de sucessão ao arroz irrigado apresenta recuperação lenta em decorrência
dos cultivos de arroz.

O campo natural, no primeiro ano após o cultivo do arroz, apresenta espécies de baixa produção
e qualidade forrageira, grande área de solo desnudo e cobertura vegetal escassa. O problema é
agravado quando o solo apresenta baixa fertilidade natural ou apresenta-se com sua qualidade
comprometida. Aliado a isso, em algumas áreas de cultivo no Estado a pecuária é relegada a um
segundo plano, tendo em vista que a cultura do arroz recebe um tratamento prioritário por parte
do produtor.

Assim, é necessário reavaliar a forma como está sendo realizada a “integração lavoura-pecuária”
nas áreas de várzea do Rio Grande do Sul, principalmente com a introdução de pastagens
cultivadas e práticas de manejo que propiciem uma melhoria da qualidade dos solos. No caso da
implantação de pastagens cultivadas, a correção da acidez e fertilidade dos solos, o uso de
drenagem e de práticas de manejo de solos adequadas às culturas de sequeiro, conforme
destacado no item anterior sobre rotação de culturas, devem ser implementadas.

Minimizados os problemas e limitações impostas pelo solo, deve-se atentar para os fundamentos
gerais do manejo de pastagens. Os princípios básicos de utilização de uma pastagem estão
embasados na administração de dois processos aparentemente conflitantes: as plantas
necessitam de folhas para crescerem e os animais necessitam das folhas para se alimentarem.
Assim, o sucesso de um bom manejo de pastagens está na dosagem correta desses dois
processos.

Na condução do manejo de uma pastagem devem ser observados os seguintes aspectos:

usar sementes e mudas de qualidade e em abundância;●

não colocar os animais no pasto antes do tempo necessário ao seu estabelecimento;●

entender que a capacidade de suporte de uma pastagem significa a quantidade de animais que●

podemos ter nela com os animais expressando o máximo de seu potencial;
sempre que houver eliminação demasiada de folhas, a recuperação da pastagem será mais●

lenta, pois as folhas é que interceptam a radiação solar e a transformam em forragem aos
animais;
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não subestime o potencial de crescimento da pastagem nativa, pois elas quando fertilizadas e●

bem manejadas produzem tão bem quanto às pastagens cultivadas, uma vez que são mais bem
adaptadas ao ambiente;
as folhas são as partes mais nutritivas e preferidas pelo animal;●

conhecer e respeitar o zoneamento agroclimático para forrageiras, bem como as épocas de●

estabelecimento e uso das diferentes pastagens;
entender a relação existente entre a taxa de lotação e o desempenho do animal em pastejo, de●

modo que se obtenha uma lotação moderada que permita um bom consumo de pasto por
animal e razoável por hectare.

A integração lavoura-pecuária pressupõe a sucessão das atividades das duas linhas de produção
de forma harmônica formando um sistema único onde haja um sinergismo benéfico para ambas.
Os benefícios podem ser potencializados se forem utilizados sistemas de cultivo
conservacionistas, como o plantio direto. Neste caso além da melhoria da fertilidade do solo pelo
calcário e adubo utilizado na pastagem e do retorno proporcionado pela urina e fezes dos animais,
tem-se uma melhoria de atributos físicos do solo pela menor mobilização e aumento dos teores
de matéria orgânica.

A figura 19 mostra uma área que foi preparada antecipada e entaipada, sendo semeado o
azevém para o pastejo dos animais no período de inverno. Depois para o verão a área será
dessecada para fazer o plantio direto do arroz. Assim o custo do preparo é dividido com a
pecuária, sendo que a pecuária tem maior retorno pela oferta de forragem do azevém (o campo
nativo é “queimado” pela geada no inverno). Caso a área tenha arroz vermelho, ele irá germinar
pouco no verão por causa do sistema plantio direto e, terá um resíduo da adubação do azevém
para o arroz. Esses aspectos representam as vantagens da integração lavoura-pecuária.
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Figura 19 - Foto que mostra área que foi preparada antecipada e entaipada, sendo semeado o azevém para o pastejo dos animais no
período de inverno.

(Fonte: Rogério Oliveira de Sousa)

Mais recentemente, a agricultura vem sofrendo alterações no que se refere às práticas de manejo
com vistas à produção de alimentos em quantidade suficiente para atender a demanda da
população com o mínimo impacto ambiental ou à saúde humana e de animais. Assim, diferentes
sistemas de produção surgem com a finalizada de oferecer alternativas aos agricultores. De modo
simplista e geral, esses tipos de produção são denominados de “produção orgânica”,
caracterização a obtenção de um “produto orgânico” que é visto como sinônimo de um produto
saudável e produzido de maneira ecologicamente correta, mesmo que esse termo nem sempre
seja o adequado ou se aplique em todas as situações.

Dessa forma, o próximo capítulo desta unidade B tem o objetivo de apresentar a temática da
produção orgânica de arroz, incluindo aspectos legais e aspectos agronômicos.

voltar ao sumário

Capítulo 4

Produção de arroz orgânico

Os sistemas de produção orgânica de grãos se baseiam na Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de
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2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica, e suas atividades são disciplinadas pelo Decreto nº
6.323, de 27 de dezembro de 2007, os quais são reproduzidos nos seguintes links:
Lei Nº 10831, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003: 
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/
consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=5114
Decreto Nº 6323, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007: 
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/
consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=18357

Independente da cultura a ser produzida com vistas a produção orgânica, a legislação diz que
“considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se
adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e
socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades
rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização
dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não-renovável,
empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em
contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos
geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de
produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a
proteção do meio ambiente.

Em função do que diz a legislação, são possíveis duas diferentes abordagens:

Na primeira, quando há o interesse em se produzir o arroz orgânico com vistas a um processo de
certificação da produção, ou seja, na geração de um produto com uma espécie de “selo” que
garanta que todos os procedimentos descritos na legislação foram atendidos na obtenção deste
produto. Isso pode significar uma agregação de valor no que se refere ao preço que pode ser
obtido no mercado consumidor, tendo em vista que há uma expectativa de que os produtos que
seguem esses procedimentos são mais saudáveis e as pessoas se predispõem a pagar um preço
maior por isso desde que haja garantia do que está sendo adquirido atenda a essa condição.

Nesses casos, o agricultor deve ser/estar suficientemente informado do que contém a legislação e
como pode ajustar suas técnicas de produção para atender as exigências contidas.
Posteriormente, devem-se buscar agências certificadoras que avaliarão e fiscalização os
processos produtivos para garantir a obtenção do selo de produto orgânico.

Na segunda abordagem, há a possibilidade de se utilizar os princípios que regem a produção
orgânica para redução do aporte externo de insumos, na melhoria do aproveitamento dos
recursos naturais, na redução dos custos de produção, na redução dos impactos ambientais dos
cultivos, na obtenção de produtos sem agrotóxicos, enfim, aumentar a eficiência dos recursos
disponíveis e, com isso, aumentar a rentabilidade do produtor e, até mesmo, obter produtos de
melhor qualidade para o mercado consumidor, sem que haja uma necessidade ou preocupação
com a certificação ou obtenção de “selo”. Assim, há vantagens evidentes para o agricultor e com
o consumidor, sem que se fique dependente do atendimento a legislações e/ou processos de
fiscalização da produção.

Nesse contexto, algumas opções podem ser aplicação para a produção de arroz irrigado orgânico.
O sistema de cultivo deve incluir a rotação de culturas, o uso de coberturas verdes como
fertilizante, uma densidade de sementes e um manejo da água de irrigação voltados ao controle

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=5114
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=5114
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=18357
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=18357
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de plantas daninhas e outras pragas, além da busca por métodos alternativos para controle de
plantas daninhas, pragas e doenças para evitar o uso de agrotóxicos. Existem exemplos de
consórcio de arroz com a criação de marrecos e peixes como modos alternativos de produção de
arroz com redução de uso de insumos e inclusão de outras fontes de renda para o produtor.

Restos culturais, especialmente de leguminosas no inverno, e outros resíduos da produção
orgânica ou os dejetos de animais (estercos e camas) são muito importantes para este sistema,
sendo recomendável sua incorporação no solo para recuperação ou manutenção da fertilidade do
solo. Para isso, pode-se utilizar dos mesmos conceitos da avaliação da fertilidade do solo através
da análise de solo e o conhecimento necessário para, a partir do diagnóstico, se estabelecer um
plano de adubação se utilizando de adubos orgânicos. Para maiores detalhes sobre adubação
orgânica, pode-se utilizar o material da disciplina de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas.

Especial atenção deve ser dada para o caso dos fertilizantes, tendo em vista que algumas
matérias-primas não são permitidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) para a produção orgânica de produtos vegetais visando à certificação. Entretanto, embora
a exigência da cultura do arroz quando a nutrientes seja parcialmente atendida pela maior
disponibilidade de nutrientes com o processo de alagamento do solo (ver disciplina de Fertilidade
do Solo e Nutrição de Plantas – 5º semestre), a falta de reposição adequada dos nutrientes
poderá comprometer a produção na área no futuro.

De qualquer forma, sem considerar os aspectos da legislação, os impactos da utilização de
fertilizantes industrializados são considerados desprezíveis quando comparados com os
agrotóxicos (podemos dizer que fertilizantes não são agrotóxicos!), desde que utilizados em
doses adequadas e aplicados conforme as recomendações e podem ser uma alternativa eficiente
para garantir o potencial produtivo da área.

Encerrada a Unidade B, podemos dizer que nesta foram tratados vários aspectos da produção
agropecuária nas terras planas, com ênfase na produção de arroz irrigado. A próxima Unidade
vem tratar justamente do principal insumo utilizado nesse ambiente, que é a água, tanto das suas
características como dos impactos que os sistemas produtivos podem exercer em relação a sua
quantidade e, principalmente, qualidade.

Produção Agroecológica em Terras Planas

voltar ao sumário

UNIDADE C

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Introdução

Conforme foi abordado na Unidade A, as áreas de terras planas estão muito próximas dos
reservatórios de água e, portanto, na medida que sejam exploradas para a produção
agropecuária, devem-se ter cuidados especiais com o manejo do solo e da água de irrigação para



UAB • UFSM • CEAD

49/58

minimizar os impactos sobre a qualidade dos recursos hídricos da propriedade.

Nessa unidade serão abordados alguns aspectos das características dos reservatórios hídricos
bem como da utilização da água na produção de arroz irrigado. Em outro momento será abordado
eventuais impactos da produção de arroz na qualidade da água. O texto a seguir é
extraído/baseado na apresentação de Marchesan et al. (2008) sobre “Conflitos e oportunidades
no uso do solo e da água em várzeas” na VII Reunião Sul-Brasileira de Ciência do Solo.

Os primeiros dois capítulos tratam das características das fontes hídricas, com ênfase na água
usada para o arroz irrigado por alagamento enquanto o terceiro capítulo trata dos impactos dos
sistemas produtivos sobre a água.

voltar ao sumário

Capítulo 1

Características das fontes hídricas

O Brasil é considerado o país mais rico em recursos hídricos do planeta, dispondo em torno de
12% das reservas mundiais de água doce, com uma descarga de água fluvial de 177.990 m3 s-1,
que se adicionada ao fluxo dos rios amazônicos internacionais (de 73.100 m3 s-1) atinge 251.000
m3 s-1, representando 53% da produção de água doce do continente sul-americano (de 334.000 m3

s-1). Mesmo considerando essa situação privilegiada, regularmente algumas regiões do Brasil vêm
vivenciando problemas de escassez de água, resultantes tanto de sua distribuição
geograficamente desigual como de sua contaminação pela atividade antrópica.

Dos recursos hídricos disponíveis no Brasil, quase 70% encontra-se na região Norte (Amazônia),
onde vivem apenas 7% da população. Os 30% restantes encontram-se desigualmente distribuídos
para atender 93% da população. A Região Sul abriga 15% da população e responde por 7% dos
recursos hídricos nacionais. Outro aspecto a ser considerado é que a maior parte da água
disponível no Brasil encontra-se longe dos grandes conglomerados urbanos, ou seja, dos
principais centros produtores e consumidores, fato que contribui para a geração de conflitos entre
os usuários da água de um mesmo ou de setores distintos.

Todavia, o mais preocupante não é a distribuição e sim a qualidade dos recursos hídricos, o que
também é verdadeiro para outros países. Este problema decorre da constante contaminação ou
poluição que a água vem sendo submetida, a partir de esgotos urbanos, de resíduos industriais
ou de agroquímicos oriundos da agricultura. Acrescenta-se a esses problemas, a contaminação da
água do mar, notadamente, por acidentes envolvendo navios petroleiros ou plataformas de
exploração de petróleo.

1.1. A legislação sobre o uso da água no Brasil

A adoção de procedimentos no sentido da disponibilização da água, em quantidade e qualidade,
bem como da otimização de seu uso, apresenta-se como uma questão prioritária a ser resolvida
pela sociedade. Nesse sentido, governos de todo o mundo, inclusive do Brasil (Lei Federal
9433/97), vêm assumindo suas responsabilidades, adotando procedimentos jurídicos e
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institucionais, consubstanciados em modernas legislações de recursos hídricos, visando ao
gerenciamento compartilhado dos aspectos relacionados à oferta e ao uso da água.

A legislação brasileira inicia com a edição do Código de Águas (Decreto-lei 24.643, de
10/07/1934), que em seus oito primeiros artigos classificam as águas em públicas, comuns e
particulares, estabelecendo mecanismos de proteção jurídica destas a partir de suas diferentes
naturezas jurídicas. Posteriormente, a Lei 6938/81, que trata da Política Nacional do Meio
Ambiente, inclui a possibilidade de imposição ao poluidor e ao predador, da obrigação de
recuperar e ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de
recursos ambientais com fins econômicos. Em oito de janeiro de 1997, com a publicação da Lei
Federal n.º 9433, que instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos, com fundamentos na
gestão descentralizada e participativa, a água passou a ser um bem econômico passível de ter a
sua utilização cobrada.

A gestão das águas foi delegada a comitês e conselhos de recursos hídricos, com a participação,
da União, dos Estados, dos Municípios, de usuários de recurso hídricos e da sociedade civil, tendo
como unidade territorial de planejamento a bacia hidrográfica. Com a criação da Agência Nacional
das Águas – ANA, em 2000 (Lei n° 9984), foi atribuída a esta, a competência para implementar,
em articulação com os Comitês de Bacias Hidrográficas, a cobrança pelo uso dos recursos
hídricos de domínio da União. Na esfera estadual, atualmente 24 Estados e o Distrito Federal já
aprovaram suas Leis sobre Política e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Todas as
leis já aprovadas incluíram a cobrança pelo uso dos recursos hídricos como instrumento de gestão.

A cobrança pelo uso das águas, portanto, é um dos instrumentos previstos na execução da
política de gestão dos recursos hídricos do País, cabendo ao Comitê da Bacia estabelecer os
mecanismos de cobrança e sugerir os valores. No Brasil, os mecanismos de cobrança pelo uso da
água vêm sendo implementados na bacia do rio Paraíba do Sul e nas bacias dos rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí (bacias PCJ). Ambas as experiências têm em comum a deflagração de um amplo
debate, envolvendo setores usuários, sociedade civil e poder público, até o início efetivo da
cobrança.

1.2. A água na agricultura irrigada e no arroz

A média mundial indica que o setor agrícola, por meio da irrigação, utiliza 70% dos recursos
hídricos disponíveis. Na média brasileira, esse número cai para 61% e no Rio Grande do Sul,
cresce para 83,5%. Isso não ocorre por acaso; o Rio Grande do Sul, por exemplo, é o estado que
mais arroz produz no País, utilizando basicamente o sistema de cultivo irrigado com lâmina de
água contínua, elevando seu índice de uso de água na agricultura. Cada hectare de agricultura
irrigada corresponde a sete hectares de agricultura de sequeiro. No Brasil, os sistemas de
irrigação predominantes são os de alagamento (arroz), aspersão convencional com pivô central
(cereais) e localizado (fruticultura). A competição de usos mais nobres para o mesmo recurso
forçará os irrigantes a buscarem tecnologias mais eficientes no uso da água.

O volume de água requerido pela cultura de arroz irrigado por alagamento está relacionado
àquele necessário para que as plantas cresçam e transpirem. Porém, um volume adicional é
perdido com a evaporação da superfície do solo-água, por percolação, fluxo lateral pelas taipas
(bordas da lavoura) e, ocasionalmente, por transbordamento sobre estas. Embora essas perdas
possam ser minimizadas pela otimização do manejo da água de irrigação, não podem ser
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eliminadas, razão pela qual são consideradas no somatório do volume de água requerido para a
irrigação do arroz.

Esse volume de água depende, principalmente, das condições climáticas, de atributos do solo, do
manejo da cultura e da duração do ciclo da cultivar. Varia também com as dimensões e
revestimento dos canais, com a localização da fonte de captação e a profundidade do lençol
freático. Ademais, devem ser considerados os volumes de água necessários para saturar o solo e
formar a lâmina de água no início da irrigação. No sistema de cultivo com sementes
pré-germinadas, também deve ser considerada a quantidade de água necessária para o preparo
do solo que, em algumas regiões, normalmente é realizado em condições de submersão.

A produtividade de arroz irrigado por unidade de evapotranspiração (evaporação + transpiração)
varia em torno 1,1 kg de grãos por m3 de água, podendo atingir valores ao redor de 1,6 kg m-3,
que é comparável a de outros cereais. A referida baixa eficiência do uso da água pela cultura do
arroz irrigado, ou seja, a baixa quantidade de grãos produzida em relação ao volume de água
utilizado na lavoura decorre da consideração das perdas de água, além do volume de água
evapotranspirado. Nos trópicos, valores comuns de evapotranspiração em lavouras de arroz
irrigado, variam entre 4 e 5 mm dia-1 (4 a 5 m3 dia-1 ha-1), na estação chuvosa, e entre 6 a 7 mm
dia-1 (6 a 7 m3 dia-1 ha-1), na estação seca. No RS, valores estimados de evapotranspiração para
lavouras de arroz irrigado indicam que esta varia entre 6,7 a 7,7 mm dia-1, dependendo da região
considerada, sendo normalmente maior nas regiões da Campanha e Fronteira Oeste e menor na
Região Sul. Em experimentos conduzidos recentemente na Região Sul, onde se avaliou
diretamente a evapotranspiração em áreas de arroz, determinaram-se valores variando de 5,5 a
5,8 mm dia-1.

As perdas de água por percolação e infiltrações laterais devem, sempre que possível, ser
minimizadas. Estas perdas de água dependem de atributos intrínsecos do solo, relacionados à sua
textura e estrutura e à topografia do terreno, altura de lâmina de água, permeabilidade das
taipas e da existência, próximo à área irrigada, de canais de drenagem profundos. Todavia,
sempre que a quantidade de água infiltrada no solo superar a sua capacidade de retenção
ocorrerá perdas por percolação profunda.

A água perdida por infiltração lateral flui sobre a superfície do solo, ou através de canais e rios,
enquanto que o fluxo de percolação move-se usualmente para o lençol freático. Pelo fato de
essas perdas ocorrerem simultaneamente, elas são consideradas de forma conjunta e podem
atingir valores entre 2 a 6 mm dia-1, sendo que, em condições desfavoráveis, tais valores podem
chegar a 20 mm dia-1. O cultivo do arroz irrigado em tais condições contribuiria de forma
expressiva para a redução na eficiência da irrigação.

Na Região Subtropical, estima-se que, na atualidade, venha sendo utilizado pela lavoura de arroz
irrigado um volume de água em torno de 12 mil m3 ha-1 (vazão de 1,4 e L s-1 ha-1), para um
período médio de irrigação de 85 a 100 dias, com tendência de redução. Resultados de pesquisa
vêm comprovando a possibilidade de redução desse valor, que pode atingir 8 mil m3 ha-1 (vazão
de 1,0 L s-1 ha-1). Esta tendência vem se concretizando a partir da divulgação, pela pesquisa, da
importância da adoção de estratégias que otimizem o uso da água nas lavouras de arroz irrigado,
parte das quais foram apresentadas nas unidades anteriores por ocasião do manejo do solo e da
cultura do arroz.

Independentemente das condições mencionadas, a água deverá ser retirada da lavoura para que
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a colheita seja realizada. Assim, a rede que viabiliza a sua drenagem é tão importante quanto
aquela construída para sua distribuição e deve ser estabelecida antes da semeadura do arroz,
sendo, normalmente, construída quando da realização da rede de irrigação, ou logo após. O canal
principal de drenagem deve passar pela parte mais baixa do terreno, visando o menor volume de
escavação. Entretanto, os canais secundários e terciários de drenagem devem ser localizados nos
pontos médios, entre os canais secundários de irrigação, com espaçamento semelhante.
Normalmente são construídos nos dois lados das estradas de serviço. A rede terciária de
drenagem pode ser dividida em dois grupos:

Em terreno não-aplainado, os drenos devem ser construídos sem traçado definido,a.
procurando-se unir os pontos de cotas mais baixas;
Em terrenos aplainados, os drenos devem ser construídos seguindo a declividade natural dob.
terreno. Devem ser usados sistemas de drenagem do tipo grade ou espinha de peixe.

Os drenos secundários e terciários devem permanecer fechados durante o período de alagamento
da lavoura de forma a reduzir as perdas de água. Excepcionalmente, quando for necessária a
realização de drenagem no período de desenvolvimento das plantas de arroz, os mesmos devem
ser reabertos. Do mesmo modo, durante o inverno, independentemente de o solo estar ou não
sob cultivo, o sistema de drenagem deve permanecer ativo. Este procedimento concorrerá para
reduzir o problema de toxicidade por ferro no arroz, além de permitir a emergência de plantas
daninhas, bem como controlar pragas de solo.

Em função da grande necessidade de água que os seres vivos necessitam para a sobrevivência,
devem-se buscar alternativas para racionalizar o uso da água sem interferir no desenvolvimento
agrícola, industrial e humano. Embora no RS ocorra precipitação pluvial média anual de 1.572
mm, essa não é bem distribuída durante o ano e pode ocorrer escassez de água, principalmente,
nos meses de janeiro e fevereiro que, geralmente, são meses de temperaturas elevadas e baixa
umidade relativa do ar. Por causa disto, todos os seres vivos demandam maior volume de água o
que pode causar conflitos entre os usuários. Já há regiões do RS onde ocorrem conflitos pelo uso
da água, mais predominantemente, na região metropolitana de Porto Alegre e na Campanha.

Entre os três segmentos (lavoura, indústria e uso humano) a lavoura irrigada é a maior usuária de
água, pois se acredita que aproximadamente 94% da água captada dos mananciais no RS sejam
utilizadas na produção de alimentos e a cultura de arroz é a que mais usa água. Parte devido ao
fato de que a cultura possui a maior área irrigada, mas também devido ao sistema de irrigação
por alagamento, que, quando o mal manejado, favorece a baixa eficiência de uso da água.

Os Estados do RS e SC cultivam anualmente, em média, uma área de arroz irrigado de,
aproximadamente, 1,15 milhões de hectares, sendo que a maior área (um milhão de hectares) é
cultivada no RS. Esses dois estados, na safra 2007/08, foram responsáveis por aproximadamente
70% da produção de arroz do Brasil. Porém, se houvesse maior disponibilidade hídrica a área de
lavoura de arroz irrigado do RS seria maior, principalmente nas regiões fisiográficas da Fronteira
Oeste e Campanha onde há possibilidade de expansão de área com cultivo de arroz. Porém, a
disponibilidade de água é limitada durante o ciclo da cultura. Nas áreas litorâneas, apesar de
haver abundância de água devido às lagoas existentes, o problema de déficit hídrico, às vezes, se
dá em função da salinidade da água da Laguna dos Patos que atinge limites críticos para a
cultura de arroz, principalmente, em períodos de estiagem que geralmente ocorrem no período
de janeiro a março.
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Nas décadas de 1970 e 1980, em função de cultivares de porte alto, da despreocupação com o
uso da água e da pouca importância dada à adequação do solo, a lavoura de arroz utilizavam
volume de água acima de 16 mil m3 ha-1. Atualmente, dependendo da textura do solo, do
nivelamento dos quadros de lavoura, da época de semeadura, do estádio das plantas em que é
iniciada a irrigação e do manejo geral dado à lavoura, esta cultura usa um volume médio de água
entre 8 mil e 12 mil m3 por hectare durante o ciclo das plantas, conforme abordado anteriormente.

O volume de água usado na irrigação por alagamento do arroz depende, principalmente, da
textura e da declividade do solo, da temperatura e da umidade relativa do ar, que determinam,
por hectare, vazões contínuas de até 1,5 L s-1 num período médio de irrigação de 80 a 100 dias
(SOSBAI, 2007). Porém, em áreas sistematizadas e com adequado manejo de irrigação é possível
reduzir o volume de água usado sem diminuir o rendimento de grãos.

Em pesquisa realizada durante cinco safras consecutivas comparando os sistemas de cultivo
convencional, plantio direto e pré-germinado com irrigação por alagamento permanente, foi
verificado, desconsiderando as perdas de água de condução e distribuição, que o volume de água
(água captada de mananciais + água de precipitação pluvial) usado é de, aproximadamente, 8
mil m3 ha-1 e não difere entre os sistemas. Porém, se a água para o preparo do solo no sistema de
cultivo pré-germinado fosse oriunda de precipitação pluvial e armazenada na área no período de
entressafra, haveria nesse sistema de cultivo uma redução de 20% no volume de água em
relação aos demais sistemas.

Embora o manejo da água na lavoura de arroz tenha melhorado nos últimos anos, ainda há pouca
sensibilização por parte dos orizicultores da importância desse manejo, pois quanto menor o
volume de água usado maior é sua rentabilidade com a lavoura, já que a irrigação é o terceiro
item de maior valor (8,5%) no custo de produção. Além disso, pedidos de outorga de volumes de
água além do necessário podem acarretar em menor volume de água para orizicultores situados
nas cotas mais baixas dos mananciais hídricos naturais.

O volume de água usado varia em função da interação entre as safras agrícolas e as épocas de
início de irrigação (Tabela 2). Neste estudo, o maior volume de água usado foi quando a irrigação
iniciou no estádio em que a planta apresentava três folhas completamente expandidas, ou seja,
V3 (escala de Counce), com exceção da safra 2005/06 e, o menor quando iniciada em V5, exceto
na safra 2004/05, em razão principalmente, do número menor de dias de irrigação.

Safras Épocas de início de irrigação (estádios) 
V3 V4 V5 

..................................... m3 ha-1 ..................................... 
2004/05 A 8.754 a B 7.894 c A 8.337 b 
2005/06 B 8.696 b A 8.989 a C 7.469 c 
2006/07 C 7.995 a C 7.843 b B 7.573 c 

O coeficiente de variação foi de 0,6 % para safra versus época de início de irrigação.
Na linha, médias seguidas de mesma letra minúscula e na coluna, médias seguidas de mesma
letra maiúscula não diferem significativamente ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de
Duncan. 

Tabela 2 - Volume de água usado durante o ciclo da cultivar BR-IRGA 410, em função de três épocas (V3, V4 e V5, 3, 4 e 5,
respectivamente, folhas completamente expandidas) de início de irrigação contínua no cultivo de arroz no sistema convencional, em três

safras agrícolas. EEA/IRGA. Cachoeirinha - RS. 2007.
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(Adaptado de Marcolin et al., 2007)

Estes volumes de água usados podem ser considerados baixos em relação ao que ocorre na
lavoura, embora não estão incluídas as perdas de água de condução e de distribuição. Também,
os baixos volumes de água usados podem ser devido à sistematização do solo que proporcionou
o manejo adequado da água na irrigação contínua e evitou o escorrimento superficial para os
drenos. Nestas safras, o volume de água das precipitações pluviais representou 47% do total de
água usada na safra 2006/07 e de apenas 17% na safra 2004/05. Isto ocorreu, principalmente,
em função da época de semeadura, pois quando esta é precoce há maior aproveitamento das
precipitações pluviais, embora na safra 2004/05 as precipitações pluviais tenham sido menores. A
contribuição das precipitações pluviais durante o período de irrigação das três safras foi de 30, 31
e 38%, respectivamente, para início de irrigação em V3, V4 e V5.

1.3. Aspectos ambientais de uso da água de irrigação no arroz

A água é um insumo primordial para o cultivo do arroz irrigado, tanto no sistema pré-germinado
como em sistemas que contemplem a semeadura em solo seco. Sua importância está relacionada
ao seu uso para o preparo do solo no sistema pré-germinado, ao suprimento da necessidade de
água da planta de arroz, supressão de plantas daninhas, doenças e de alguns insetos-praga e
aumento da disponibilidade de alguns nutrientes.

De maneira geral, a água utilizada nas lavouras de arroz de SC é oriunda de rios e riachos que
percorrem as principais regiões produtoras. A água é conduzida para as lavouras,
predominantemente por gravidade, ou por bombeamento. No caso do RS, as principais fontes de
água para irrigação do arroz são lagoas, barragens, açudes e rios e riachos.

O cultivo do arroz irrigado, no qual a água é o principal insumo, geralmente é realizado próximo a
mananciais, fato que proporciona maior risco de contaminação da água pelos agroquímicos. Estes
riscos são maiores nas lavouras de arroz irrigado devido às características do sistema de cultivo,
uma vez que a área permanece inundada durante grande parte do ciclo da cultura e, em alguns
sistemas, é realizada a aplicação dos produtos diretamente sobre a lâmina de água. Essa
realidade, associada a outros fatores como carência de estudos mais detalhados sobre a
ocorrência de resíduos nas águas e os possíveis impactos no ambiente e ao manejo inadequado
das lavouras por parte dos segmentos de produção, fazem com a sociedade veja a orizicultura
como sendo um dos principais vilões ambientais da atualidade em algumas regiões de SC e do RS.

A lavoura de arroz irrigado, como qualquer outra atividade humana, certamente causa impacto
no ambiente. Neste sentido, várias entidades que atuam de forma direta ou indireta na área de
pesquisa em arroz irrigado, destacando-se Embrapa, Epagri, IRGA, UFSM, UFRGS, UFPel, Unisinos
e Univali, as quais têm desenvolvido trabalhos visando quantificar os impactos da lavoura de
arroz no ambiente e obter informações que, repassadas aos agricultores, permitirão reduzir os
custos ambientais sem prejuízo para a produção e qualidade do alimento.

Entre os impactos ambientais negativos da cultura do arroz irrigado no ambiente, podem ser
destacadas as alterações nas características físico-químicas e a ocorrência de resíduos de
agroquímicos nas águas superficiais, o que será tema do próximo capítulo.
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Capítulo 2

Impactos de sistemas produtivos

2.1. Alteração das características físico-químicas da água

Estudos têm sido desenvolvidos visando avaliar a possível alteração nas características da água
de irrigação em função da sua utilização nas lavouras de arroz irrigado. Trabalhos conduzidos no
RS relataram que o manejo inadequado da água de irrigação na fase de implantação do sistema
pré-germinado contribui para as perdas de solo e conseqüente aumento na turbidez, bem como
de nutrientes, especialmente de nitrogênio e potássio.

Baseado nesses estudos, recomenda-se que, no sistema pré-germinado, a lâmina de água deve
ser mantida sem drenagem após o preparo do solo, pois a concentração elevada de
macronutrientes e sólidos em suspensão pode causar comprometimento na qualidade ambiental.
Por outro lado, em estudos realizados na Bacia hidrográfica do Rio Vacacaí–Mirim, durante a safra
2001/02, foi observado que a qualidade da água em termos de nutrientes não é alterada pela
contribuição da lavoura de arroz ao longo da Bacia.

Outro aspecto a ser considerado é que, contrariamente ao que tem sido sistematicamente
mencionado por diferentes segmentos da sociedade, a lavoura de arroz pode contribuir para a
melhoria da qualidade da água em algumas regiões produtoras. Como exemplo, pode ser citada a
avaliação efetuada com a água captada e aquela devolvida ao Rio Gravataí, pela Estação
Experimental de Arroz, do IRGA. Os resultados do estudo mostraram que a lavoura pode
funcionar como um filtro biológico, pois parte dos nutrientes dissolvidos na água de irrigação são
retidos no solo e aproveitados pelo arroz. Em áreas do sul de SC, especialmente na microbacia do
Rio Mãe Luzia, águas extremamente ácidas em função da exploração do carvão, tem sido
utilizadas na irrigação do arroz, com produtividades superiores a 8 t ha-1.

2.2. Ocorrência de resíduos de agrotóxicos

O uso de agroquímicos, principalmente agrotóxicos (herbicidas, inseticidas, fungicidas) e
fertilizantes, constitui-se em prática rotineira adotada pela quase totalidade dos produtores de
arroz irrigado. Em decorrência do uso intensivo destes produtos na cultura do arroz irrigado, o
ambiente sofre riscos potenciais de contaminação pela água oriunda das áreas tratadas. No caso
do arroz irrigado, esses riscos podem ser mais elevados devido às características do sistema de
cultivo, uma vez que a área permanece inundada durante grande parte do ciclo da cultura, e, em
muitos casos, os produtos serem aplicados antecedendo a inundação ou diretamente na lâmina
de água.

Trabalhos sobre monitoramento de resíduos de pesticidas em água em áreas de arroz irrigado
são relativamente recentes no Brasil. Nos últimos anos, ações tem sido desenvolvidas por várias
instituições de pesquisa de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, com o objetivo de avaliar a
qualidade ambiental das áreas de produção de arroz irrigado e o potencial da atividade em
alterar o ambiente, principalmente no que se refere a qualidade das águas superficiais.
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Os resultados dos trabalhos de monitoramento da qualidade de água desenvolvidos em SC, pela
Epagri, em parceria com a Embrapa, mostraram a presença de resíduos de alguns agrotóxicos
utilizados nas lavouras. Dos herbicidas monitorados, os detectados com maior freqüência foram
quinclorac, 2,4-D e oxadiazon. Outros agroquímicos detectados incluíram pirazosulfuron, molinate,
carbofuran e seus metabólitos. As concentrações de quinclorac nas sete bacias hidrográficas
monitoradas em SC variaram de 1,13 a 24,7 mg L-1. No entanto, estudos posteriores para a
análise de risco realizada para a bacia do Rio Mampituba, a que apresentou maior freqüência de
amostras com resíduo (31%), evidenciou que o herbicida quinclorac não oferece risco de impacto
ambiental.

Trabalhos de monitoramento sobre a ocorrência de resíduos de pesticidas em água também
foram realizados no Rio Grande do Sul. Na região da Depressão Central do RS, pesquisadores da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) relataram a ocorrência de resíduos de vários
herbicidas nas bacias dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim. Nos três anos (2003/04, 2004/05;
2005/06) em que foi realizado o monitoramento nos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim, foram
detectados, em pelo menos uma safra ou um local, resíduos de clomazone, quinclorac, propanil,
bentazon, 2,4-D, imazethapyr, carbofuran e fipronil (Avila et al, 2007).

Os resultados do trabalho de monitoramento de herbicidas e inseticidas nas águas de lavouras
cultivadas no sistema pré-germinado, no município de Rio Grande, em duas safras agrícolas,
revelaram a ocorrência de resíduos em seis das 46 amostras analisadas. Os produtos detectados
foram: quinclorac (18,3 a 23,8 mg L-1), oxadiazon (6,67 a 7,73 mg L-1), e carbofuran (5,31 mg L-1).
Trabalhos anteriores de monitoramento do herbicida glyphosate e do metabólito ácido
aminometilfosfônico (AMPA), em área de plantio direto, no município de Jaguarão, RS, revelaram a
ocorrência de resíduo em água em 18 das 39 amostras analisadas.

O monitoramento ambiental em lavouras tem evidenciado que herbicidas como o clomazone
pode permanecer na água de irrigação por períodos e concentrações variáveis, evidenciando o
potencial de movimentação do produto para fora das áreas tratadas, especialmente quando a
água não é manejada de forma adequada.

No entanto, é importante ressaltar que os resultados analíticos de um trabalho de monitoramento
de resíduos de agroquímicos ou quaisquer outros parâmetros físico-químicos em um corpo d’água
podem não dar uma idéia de sua significância sem os indicadores de impacto ambiental. Para
tanto, é necessário que sejam estabelecidos padrões ou limites para cada molécula ou parâmetro.
Geralmente, tais indicadores são apresentados na legislação. No caso do Brasil e,
especificamente para a maioria dos agroquímicos utilizados em arroz irrigado, existe carência de
tais informações, sendo, portanto, necessário, o estabelecimento destes indicadores para os
ecossistemas locais.

2.3. Recomendações de manejo da lavoura e da água de irrigação

Os possíveis impactos ambientais decorrentes do uso de agroquímicos na cultura do arroz
irrigado podem ser minimizados através da adoção de práticas de manejo que previnam o
deslocamento dos produtos para fora das lavouras. Para que os riscos de contaminação dos
mananciais sejam eliminados, ou pelo menos minimizados, é importante que a água tratada seja
mantida na lavoura durante um período suficiente para ocorrer a dissipação dos produtos
aplicados, período esse variável de acordo com o produto e dependente de outros fatores como
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dose, método de aplicação, temperatura ambiente e características da água e do solo.

Como recomendação geral, sugere-se que, após aplicação de herbicidas, a lâmina de água seja
mantida estática na lavoura por um período mínimo de 30 dias. Durante este período deve haver
apenas reposição de água para manutenção do nível original, compensando as perdas que
ocorrerem por evaporação, transpiração e infiltração. Neste sentido, o sistema de entaipamento
deve ser reforçado de modo a diminuir os riscos de extravasamento de água sobre as taipas,
mesmo em caso de precipitação pluvial com intensidade moderada.
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