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ADUBAÇÕES CORRETIVA E DE MANUTENÇÃO E SEUS EFEITOS 

EM UM SOLO DE CERRADO E NA PRODUÇÃO E QUALIDADE 

DO ARROZ ( 01tyza -6a.t.-Lva L,) 

RESUMO 

Autor: Geraldo José Aparecido Dario 

Orientador: Francisco de Assis Ferraz de Mello 

O presente trabalho visou analisar os efeitos 

de adubações corretiva e de manutenção nas propriedades qu1ml 

cas de um solo de cerrado com dois n1veis de fertilidade e 

no comporta�ento de tr�s cultivares de arroz. 

O experimento foi conduzido no ano agr1cola de 

1983/84, no Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão -

CNPAF/EMBRAPA, localizado no munic1pio de Goiânia-GO, de coar 

denadas 16 °28' de latitude sul, 49°17' de longitude oeste e 

altitude de 840 metros. 

O delineamento experimental aàotado nos dois 

locais foi um fatorial 3x2 em blocos ao acaso com quatro rep� 

tições. Os tratamentos constaram de tr�s cultivares, 'IAC

-165', 'CNA-791041' e 'IRAT-112', e duas formas de adubação, 

adubação de manutenção e adubação corretiva + manutenção. 

Na adubação corretiva foram aplicados 20 t de 
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materia orgânica (palha de arroz), 3t de calcãrio dolom1ti

co, 800 kg de superfosfato triplo, 20 kg de sulfato de zinco, 

16 kg de sulfato de cobre, 9 kg de sulfato de manganês, 9 kg 

de bÕrax, 1 kg de molibdato de sÕdio e 0,5 kg de sulfato de 

cobalto por hectare. Na adubação de manutenção foram aplica

dos 40 kg de sulfato de amônia, 133 kg de superfosfato tri

plo, 53 kg de cloreto de potãssio e 20 kg de sulfato de zinco 

por hectare, na semeadura, e 100 kg de sulfato de amônio por 

hectare, no perfilhamento, aos trinta dias 

das plantas. 

- -
.

apos a emergenc1a 

Foram obtidos dados sobre o desenvolvimento das 

plantas e produção de grãos, qualidade das sementes, e reali

zadas anãlises qu1micas do solo antes e apôs a cultura do ar

roz. 

Os resultados, analisados estatisticamente, pe� 

mitiram as seguintes conclusões: 

1) Dentre os três cultivares utilizados, o cv.

IAC-165 e o que melhor se adapta ãs diferentes condições de 
-

solo do cerrado, devido a sua maior produtividade e rendimen-

to no beneficiamento. O cv. CNA-791041 e o cv. IRAT-112 

indicados apenas para solos de boa fertilidade. 

sao 

2) Os grãos de arroz quando produzidos em condl

çoes favorãveis de cultivo, e armazenados adequadamente, pod� 

rao ser utilizados como sementes. 

3) A adubação corretiva, como a utilizada no 
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experimento, melhora as propriedades quTmicas do solo. Em so-

lo de baixa fertilidade e em condições adversas de cultivo, 

essa adubação� importante no aumento da produção do arroz. 

Em solo de alta fertilidade e em condições favorãveis de cul

tivo, a adubação corretiva prejudica a produção do arroz devi 

do ao acamamento das plantas. 
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CORRECTIVE AND MAINTENANCE FERTILIZATION AND THEIR EFFECTS 

ON A 
II 

CERRADO" SO I L AND ON THE Y'IELD AND QUAL ITY OF 

SUMMARY 

RICE (O�yza 4a�Iva L,) 

Author: Geraldo Jose Aparecido Dario 

Adviser: Francisco de Assis Ferraz de Mello 

This work had the objective of studying the 

behaviour or three upland rice cultivars cropped in two sites 

of a 11 cerrado" area with different levels of fertility 

submitted to two programs of fertilization. 

The experiment was carried out in the 1983/84 

cropping season at the 11 Centro Nacional de Pesquisa de Arroz 

e Feijão 11 (Rice and Beans National Research Center) - CNPAF/ 

/EMBRAPA, Goiânia-GO (16
°
28 1 S, 49

°
17 1 W and 840m of altitude). 

The experimental design was a 3x2 factorial in 

randomized blocks with four repetitions. The treatments had 

three cultivars, 'IAC-165 1

, 'CNA-791041 1 and 'IRAT-112 1 ,3.nd 

two forms of fertilization, maintenance and corrective + 

maintenance fertilization. 

The corrective fertilization consisted of the 

following rates per hectare : 20 t of organic matter (rice 
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straw), 3t of dolomitic limestone, 800 kg of triple 

superphosphate, 20 kg of zinc sulphate, 16 kg of copper 

sulphate, 9 kg of manganese sulphate, 9 kg of borax, 1 kg of 

sodium molybdate and 0.5 kg of cobalt silicate. The maintenance 

fertilization was comprised of 40 kg of ammonium sulphate, 

133 kg of triple superphosphate, 53 kg of potassium chloride 

and 20 kg of zinc sulphate per hectare applied at planting 

time, and 100 kg of ammonium sulphate per hectare at the 

beginning of tillerin� thirty days after seedl ing emergence. 

The following data were collected: plant 

development and yielà, seed quality, soil chemical analysis 

before planting and after the rice harvest. 

The analysis of the results obtained in this 

work allowed the following conclusions: 

1) 'IAC-165' was the best adapted cultivar to

the different conditions of "cerrado" soils, considering 

productivity and milling. The CNA-791041 cv. and IRAT-112 

cv. should be utilized only in high fertility soils.

2) Rice grains can be used as seeds when produced

under good conditions of cultivation and storage. 

3) The corrective fertilization used in this

work improves soil chemical properties. In soils of low 

fertil ity and adverse conditions of cultivation, the corrective 

fertil ization is an irnportant factor for improving production. 

In soils of high fertility and excellent cropping conditions 
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the corrective fertilization will render the plants susceptible 

to lodling. 



1. INTRODUCAO

A cultura do arroz e desenvolvida em todo o ter 

ritõrio brasileiro, apresentando ãrea e produção aproximadas 

de 6,5 milhoes de hectares e 10,4 milhoes de toneladas. 

A orizicultura no pais vem se expandindo, prin

cipalmente com o incremento de utilização de ãreas de cerra

do, especialmente no Brasil-Central, pois o arroz tem se mos

trado como cultura mais favorãvel a abertura destas ãreas. 

-

No sistema de sequeiro, que representa 80% da 

area plantada, tem se obtido rendimentos muito baixos, princl 

palmente na região do cerrado, onde o arroz e conduzido mais 

como uma cultura explorat6ria ou de subsistência, sem adoção 

de tecnologia adequada. 

Alem do arroz de sequeiro estar sujeito a altos 

riscos, devido a dependência da regularidade da precipitação 

pluvial, em ãreas de cerrado, com solos normalmente de baixa 

fertilidade, praticamente não se investe em corretivos e fer

tilizantes; pouco se utiliza de cultivares e sementes selecio 

nadas; normalmente não se aplica tratamento fitossanitãrio. 

Com isto não se pode esperar rendimentos maiores que os nor

malmente obtidos, em torno de 1 .500 kg/ha. 
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Quando se empregam cultivares nativos nao hã 

bom rendimento e os grãos são de qualidade inferior. São en

tão introduzidos cultivares selecionados de regiões edafocl i-

mãticas diferentes, procurando adaptã-1os a essas 

condições, evidentemente que esses cultivares não 

variadas 

revelam 

toda sua capacidade produtiva e apresentam variações em suas 

produções, principalmente relacionadas com os diferentes ni

veis de fertilidade dos solos em que são conduzidos. 

Os solos de cerrado, em condições naturais, a

presentam baixa  produtividade, devido a elevada saturação de 

alumlnio e os baixos teores de quase totalidade dos nutrientes minerais 

essenciais para as plantas. Problemas ocorrem principalmente devido a de

ficiência do fÕsforo, cãlcio, magnesío, potãssio e zinco. Corrigidas es

tas condições adversas poderão ser obtidos altos rendimentos das cultura� 

O Centro Nacional de Pesquisa do Arroz e Feijão 

CNPAF/EMBRAPA, Goi�nia-GO, atraves de melhoramento, vem sele

cionando cultivares para as ãreas de cerrado, que estão sendo 

colocados a disposição dos a gricultores; mas tratando-se àe 

novos cultivares, estudos devem ser desenvolvidos nas varia

das condições dessas ãreas, para avaliação de suas potencial2 

dades, adotando-se moderna tecnologia de cultivo. aliada a 

correção dos solos e a utilização racional da adubação. 

Como contribuição a esses estudos foi realizado 

o presente trabalho, que visa analisar os efeitos de aduba

ções corretiva e de manutenção nas propriedades quimicas de 

um solo de cerrado com dois nlveis de fertilidade e no campo! 

tamente de tr�s �ultivares de arroz. 
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2, REVISAO DE LITERATURA 

Os efeitos, importâncias e necessidades dos ma

cro e micronutrientes, do calcãrio e da mat�ria org�nica, as

sim como respostas de cultivares a diferentes niveis de aduba 

çao e fertilidade do solo, estão enfatizados na presente revi 

sao. 

2.1, EFEITOS DE NUTRIENTES MINERAIS 

OLIVEIRA et alii (1964) observaram que a defi

ciência de nitrogênio na fase reprodutiva, ocasionou atraso 

na emissão das paniculas, com diminuição de tamanho e aumento 

de espiguetas est�reis, al�m de menor peso nos grãos 

dos. 

forma-

STONE et alii (1979) estudaram as respostas de 

cultivares de arroz de sequeiro ao nitrogênio, correlacionan

do com a deficiência hidrica, e observaram que houve resposta 

significativa da produção de grãos ã adubação nitrogenada at� 

60 kg de N/ha quando o conteudo de ãgua não foi limitante, sen 

do que em condições de baixo conteudo não houve respostas 

adubação nitrogenada. Os autores citaram que o numero de 

grãos cheios por panicula não foi afetado pelo baixo conteudo 
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de �gua no solo; entretanto houve decréscimo no nijmero de 

panículas por m2 e no peso cios grãos, principais causas da 

menor produção quando a agua foi limitante. 

GIODICE et alii (1979) descreveram que o nitro

gênio em doses adequadas na cultura do arroz, favorece o cres 

cimento das plantas, estimula o perfilhamento, melhora as ca

racterísticas das panículas, aumentando o numero e o peso dos 

grãos. Com sua insuficiência ocorrer� redução no crescimento 

e no perfilhamento, sendo que se ocorrer deficiência na fase 

reprodutiva, ocorrer� atraso na emissão da panícula, que serã 

menor e apresentarâ grande numero de espiguetas 

alêm de menor peso dos grãos formados. 

estéreis, 

Segundo COSTA e OKUYAMA (1980), o nitrogênio de 

ve ser utilizado com cautela em solos nunca cultivados, ap6s 

adubação verde ou em solos de elevada fertilidade natural, 

pois em doses elevadas, predisp6e a planta ao acamamento e 

ao retardamento da maturação. 

A função do f6sforo a cultura do arroz est� mui 

to relacionada com o desenvolvimento radicular, proporcionan-

do as plantas maior resist�ncia ao acamamento e a estresses 

hldricos; tem tamb�m importante participação na formação e 

qualidade dos graos. 

Apenas 5 a 10% do fosforo aplicado como adudo 

� aproveitado pelas plantas de arroz que receoem a adubação 

fosfatada no ano da aplicação, pois a fixação impede que a 
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concentração do f6sforo na solução do solo aumente muito; a 

liberação passara a ocorrer quanáo o poder de fixação for 

satisfeito. 

OLIVEIRA et alii (1964) mostraram a influência 

altamente significativi do fósforo em arroz, no peso da parte 

aerea, numero de paniculas e peso de grãos, com maior signif1 

cância na produção. 

Tanaka e Yoshida, citados por MALAVOLTA et alií 

(1974), relataram que a defici�ncia de f5sforo em arroz deter 

mina atraso na maturação dos grãos, com alta porcentagem de 

graos chochos. 

FAGERIA (1978) verificou que aplicações de fós-

foro em arroz causavam aumento de mat&ria seca, numero de 

perfilhas, ãrea foliar, altura das plantas e produção de 

graos. 

VAN RAIJ et alii (1Y82) com base nas revisões 

realizadas para as diferentes regiões brasileiras sobre a 

adubação fosfatada, relataram que a maioria das culturas res-

pondem consideravelmente a aplicação de fosfato, e em solos 

com defici�ncias acentuadas, alem das adubações anuais de ma

nutenção e necessãria a adubação corretiva, apesar dos fosfa

tos naturais brasileiros revelarem baixa eficiência agron6mi

ca. 

Segundo os autores, as respostas ãs adubações 

fosfatadas variam amplamente de local para local, dependendo 

da planta cultivada, do n1vel de manejo, e principalmente da 
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disponibilidade de fÕsforo no solo. Numa compilação de 774 

ensaios realizados em diversas culturas em todo o territõrio 

nacional. observaram que as produções relativas m�dias dos 

tratamentos sem fÕsforo variaram de 47 a 91%, indicando a 

necessidade da inclusão do fÕsforo nas adubações. Considera-

ram que em solos muito deficientes em fÕsforo as respostas 

sao mais substanciais e algumas vezes nao se consegue qual

quer produção sem a aplicação deste nutriente, como ocorre 

por exemplo na região do cerrado. 

COSTA (1980) destacou que o fÕsforo tem sido 

o nutriente mais limitante para a cultura do arroz de sequei

ro no Estado do Paranã, principalmente porque o arroz� con

siderado uma cultura r�stica, sendo muito cultivado na aber

tura de campos nativos, na reforma de pastagens improdutivas 

e em cultivas consorciados, principalmente por pequenos pr� 

dutores, que pouco utiliLam fertilizantes em suas lavouras. 

Hã controv�rsias com relação aos resultados so 

bre a adubação potãssica na cultura do arroz, pois muitas ve 

zes a aplicação de potãssio proporcionou diminuição da proà� 

ção, devido a salinização, ou não mostraram respostas porque 

o retorno nos restos de colheita� grande; apenas 5-10% do 

potâssio � extraldo com a colheita. 

Segundo GIÜDICE et alii (1979), o potássio 

solicitado em grande quantidade pela cultura do arroz para 

permitir produç3es normais; sua defici�ncia na fase de desen 

volvirnento inicial da planta raramente serã corrigida por 
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aplicações nos estãgios subsequentes. 

Tem-se discutido muito sobre a importãncia do 

potãssio ã cultura do arroz. Segundo FAGERIA (1984), o cita

do nutriente tem aumentado a produção porque� requerido em 

vãrios processos de formulação do rendimento das plantas, 

contribuindo para maior resist�ncia a doenças, formação do! 

mido e transfer�ncia dos açücares, desenvolvimento da cloro

fila e funcionamento dos est6matos, principalmente. Sua apll 

cação pode ser feita a lanço, como função corretiva, visando 

aumentar o teor de potãssio no so1o; no sulco de plantio, p� 

ra manutenção das plantas, ou em cobertura, em ãreas sujei

tas a lixiviação. 

A importância do cãlcio estã na manutençao da 

permeabilidade da membrana citoplasmãtica, neutralização de 

ãcidos tõxicos e ativação de diversas enzimas. O mesmo � de 

fundamental import�ncia ã germinação dos grãos de pÕlen e 

ao crescimento do tubo pollnico. 

Ishibuza e Tanaka� citados por MALAVOLTA et 

alii (1974), concluiram que a car�ncia de cãlcio provoca 

diminuição da altura das plantas, encurtamento do sistema ra 

dicular, redução da mat�ria seca e redução na produção de 

grãos de arroz. 

O magn�sio faz parte da clorofila, ativa dive! 

sas enzimas, e tamb�m � essencial para a absorção do f5sfo-

ro. GIÜDICE et al ii (1979) relataram que no arroz, o magne-

sio � de grande importância no estlmulo ao aumento de produ-
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çao. Afirmaram que a exigência do arroz em magnésio e baixa 

quando comparada a outros cereais, mas mesmo assim, tem-se 

obtido aumentos de produção quando se lança mão de adubação 

suplementar de magnesio. 

Não tem sido comum a aplicação de enxofre na 

cultura do arroz, pois as po1uiç6es do ar e da �gua, assim 

com o a u ti 1 i z a ç ão d e a d u b o s me n o s e o n c e n t r a d o s , j ã for n e e e r;i

quantidades necessãrias as requeridas pelas plantas. O enxo

fre tem grande import�ncia no desenvolvimento das plantas de 

arroz, pois faz parte de todas as proteTnas vegetais e al-

guns amino�cidos, funcionando como ativador enzimãtico, e na 

fotosslntese tem papel importante na slntese da clorofila. 

BLAIR et alii (1978) relataram que a defici�n

cia de enxofre em arroz afeta o crescimento, n�mero de perfl 

lhos e espessura da palha; atrasa o amadurecimento e provoca 

chochamento dos grãos. GIÜ[;ICE et alii (1979) relataran: que oª.!:. 

roz e pouco exigente em enxofre quando comparado com outras 

espécies, mas quando a deficiência e acentuada ocorre dimi

nuição do crescimento vegetativo e retardamento da matura-

çao. 

Os nlveis de micronutrientes tem sido limitan-
-

tes ao desenvolvimento das plantas em algumas areas de culti 

vo de arroz. As condições que podem induzir a car�ncia de mi 

cronutrientes são o alto teor de matêria orgânica, a1to p�!, 

alto teor de fÕsforo, solo compactado, aplicações pesadas de 

calc�rio, solo arenoso, defici�ncia hldrica e solos �cidos, 
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principalmente. Os tr�s últimos ltens são comuns no cerrado. 

O zinco e o único dos micronutrientes cuja uti 

lização estã se tornando comum para a cultura do arroz de 

sequeiro, principalmente em ãreas de cerrado; e os resulta

dos de aumento no rendimento tem sido positivos com sua apl! 

caçao. O zinco tem participação importante como ativador en

zimãtico, sendo necessãrio � slntese da triptofana, que ap6s 

v�rias reações produz o ãcido indol-acetico (AIA), que con

tribui para o aumento do volume celular. 

PANDE et alii (1976) desenvolveram estudos em 

vasos e em condições de campo, com a finalidade de deterrni -

nar o efeito da aplicação de Cu, Zn, B, Co e Mo, na produti-

vidade do arroz, e concluiram que a aplicação de micronu-

trientes, em combinação com N, P e K, ou isoladamente, aumen 

tou a produtividade de grãos. 

PONNAMPERUMA (1977) descreveu que a defici�n -

eia de zinco em arroz e a terceira mais importante ap6s o 

nitrog�nio e o f6sforo. 

Segundo BARBOSA FILHO e FAGERIA (1980), as 

plantas de arroz de sequeiro são senslveis a defici�ncia de 

zinco, e como tem sido intensificado o plantio em solos po

bres desse nutriente, pode-se considerar o zinco como sendo 

um dos fatores limitantes da produção de arroz. Por outro la 

do, CAVALGANTE et alii (1982) estudaram a influ�ncia do ni

trog�nio, f6sforo, pot�ssio e zinco na germinação de semen

tes de arroz, e conclu1ram que o zinco propiciou aumento da 
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germinação das sementes. 

Segundo KARIM e VLAMIS (1962) as exigências em 

cobre e molibdênio são em n1veis menores do que os demais mi-

cronutrientes. Com a deficiência de cobre o desenvolvimento 

radicular ê paral izado e o apical àiminui sua velocidade, as 

pan1culas do arroz são pequenas e as sementes mal formadas; 

quanto ao molibdênio,apesar da pequena exigência, a sua defi

ciência reduz consideravelmente a produção, apesar de não af� 

tar o desenvolvimento radicular e apical, mas principalmente, 

por acelerar o secamento das folhas. Os autores observaram tam 

b�m que a deficiência de manganês não ê muito comum em solos 

�cidos das regiões tropicais.

MISRA et alii (1984) estudando a extração de 

zinco e cobre em relação ao crescimento e rendimento de doze 

cultivares de arroz de diferentes ciclos, observaram que a 

concentração destes nutrientes nas folhas e colmos foram seme 

lhantes. Reportaram tamb�rn que, a absorção de ambos foi lenta 

durante o per1odo inicial de crescimento, tornando-se vigoro-

sa com o inicio do periodo reprodutivo, ate 10 dias apõs o 

florescimento, com concentração aumentada 30-50 dias apos o 

transplante. Segundo os autores, a alta concentração de zinco 

e cobre na planta, durante o estãgio inicial de crescimento, 

e desejãvel para manutenção do vigor. 
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2.2, EFEITOS DO ALUMÍNIO E DA CALAGEM 

Numerosos trabalhos tem mostrado que existe um 

comportamento diferencial ao a1umTnio entre cultivares de uma 

mesma especie, como os realizados por KERRIDGE et alii (1971), 

HOWELER e CADAVID (1976), FAGERIA e ZIMMERMANN (1979) e FAGE

RIA (1982). FOY et alii (1978) discutiram que os mecanismos 

fisio1Õgicos e bioqu1micos pelos quais as plantas apresenta-

ram toler�ncia ou susceptibil idade a toxidez de alumTnio nao 

sao exatamente conhecidos, podendo diferir entre 

de uma mesma especie. 

cultivares 

FAHL et alii (1982) estudando o comportamento 

de dezesseis cultivares de arroz cultivados em solução nutri

tiva, contendo ou não alum,nio, observaram que a matéria seca 

da parte aérea e a altura das plantas foram pouco afetados 

pelo alumTnio, e que a rnatfria seca das ra{zes mostrou tend�n 

eia a aumentar com a presença do alum1nio, mas devido a um 

engrossamento e proliferação de ra1zes aàvent{cias, pois ocor 

reu decrescimc no comprimento do sistema radicular. Os mesmos 

autores em trabalho semelhante, conduziram em solução nutriti 

va os cultivares 'IR 665', 'IRAT 13 1

, 'IAC 25 1

, 
1 IAC 47 1

, 

'IAC 120 1

, 'IAC 435' e 'IAC 1246' em n1veis de 0,0; 5,0; 

7,5 e 15,0 ppm de alum1nio, e verificaram os mesmos resulta

dos, enfatizando inclusive que os n1veis de alumlnio estuda

dos diminu1ram os teores de f6sforo, c�lcio, magn�sio e zin-

co; aumentaram os teores de pot�ssio, cobre, ferro e alumT-



nio; e nao afetaram os teores de boro 

aêrea das plantas. 

e manganes, na 
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parte 

CAMARGO et alii (1983) relataram as afirmações 

de Cambell et alii (1978), de que os cereais diferem grande

mente em suas respostas� presença de alumlnio no solo, sendo 

a cevada mais senslvel que o trigo, e este mais senslvel que 

o centeio, aveia e arroz. Os autores relatam tambem que, se

gundo Foy (1965) e Brown et alii (1972), entre os cultivares 

de uma mesma espécie, taí,Jbem hã diferenças quanto a tolerân -

eia do alumlnio no solo. Tanaka e Yoshida (1970), tamb�m cita 

dos por· CJ.\MARGO et al·ii (1983), discutiram que a toxicidade 

de alumlnio ocorre em solos ãcidos, sendo considerada com um 

dos fatores mais 

roz de sequeiro. 

limitantes da produção da cultura de ar-

Com isto, os autores desenvolveram, em condi-

çoes controladas e em soluções nutritivas, experimento com 22 

cultivares de arroz, para avaliar a tolerância a diferentes 

nlveis de alumlnio, que foi medida pela capacidade das ralzes 

primãrias continuarem a crescer apôs um perlodo de 72 horas 

em solução contendo uma concentração conhecida de alumTnio. 

Os autores classificaram os cultivares em tolerantes, modera

damente tolerantes e senslveis, mas a presença do alum1nio foi 

prejudicial a todos os cultivares indistintamente. 

Segundo FAGERIA (1983), no pa1s são poucos os 

trabalhos de pesquisa conduzidos com a aplicação de calcãrio 

na cultura do arroz, e destes apenas 50% tem mostrado respos-
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tas significativas; sendo que a recomendação de calagem para 

o arroz tem sido muito discutida e ccr.trovertiàa, apesar de con

siderar que a aplicação de calcãrio, alem dos efeitos f1sicos 

ocasiona vãrias transformaç6es qu1micas no solo, que são sig

nificativas para o desenvolvimento das plantas, como diminui

ção da concentração de 1ons H + ; solubilidade do a1um1nio, 

ferro e manganês; e disponibilidade do fÕsforo, potãssio, câl 

cio, magnésio, molibdênio e zinco; alem de acentuar as ativi

dades dos microrganismos do solo. 

O mesmo autor (1984) discutiu que h� duas estra 

t�gias para se elevar a produção nos solos ãcidos: a primei

ra e a aplicação de adubo e calcârio para aumentar o teor de 

nutrientes deficientes e reduzir a toxidez de alurnínio; e a 

segunda e o uso de cultivares tolerantes� toxidez de aluml

nio e mais eficientes na absorção de fÕsforo, potãssio, câl

cio, magnésio e zinco. 

2,3, EFEITOS DA t�TÉRIA-URGÃNICA 

Segundo PRIMAVESI (1968) a matéria orgânica tem 

importância como condicionadora de solos, pois tem a capacid� 

de de corrigir os solos fortemente ãcidos como os fortemente 

alcalinos , pois o plasma microbiano possue pH em torno de 6,8 

e as bact�rias durante a decomposiçâo da mat�ria orgânica 

tendem a criar no meio uma reção igual ao seu pr6prio_ organi�
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mo. Esta condição de equil1brio ê favorecida pela adição de 

NPK e micronutrientes, que proporcionarão maior atividade dos 

microrganismos. 

Ansus Junior e Reyes (1979), citados por MACHA

DO et alii (1985), enfatizaram que a aplicação isolada de fer 

tilizantes minerais não e suficiente para a obtenção de bons 

rendimento� a menos que o solo tenha um abundante suprimento 

de materia orgânica. 

Segundo KIEHL (1981) a importância da materia 

orgânica pode ser evidenciada pela sua influ�ncia nas propri� 

dades f1sicas, qu1micas, f1sico-qu1rnicas e bio16gicas do so

lo. Nas propriedades qu1micas e fis1co-qu1micas ressalta-se 

sua importância na reação do solo, nos conteúdos de bases tro 

cãveis e na capacidade de troca catiônica (CTC), propriedades 

que contribuem no suprimento de nutrientes as plantas, desta

cando-se o nitrog�nio, sendo tamb�m importante no fornecimen

to de fÕsforo e enxofre. 

Segundo MALAVOLTA e ROCHA (1981) os adubos orgi 

nicas fornecem todos os nutrientes, incluindo os micronutrie� 

tes, al�m de favorecer as propriedades flsicas do solo, com 

evid�ncia no aumento na capacidade de armazenagem de �gua. 

Bas�ados em trabalhos de muitos pesquisadores 

que tem verificado os efeitos ben�ficos da aplicação de resl 

duos orgânicos de diversas origens sobre as propriedades do 

solo e o rendimento de diversas culturas, MACHADO et alii 

(1985) conduziram experimento com a cultura do arroz, utili-
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zando diversos materiais orgânicos, e concluiram que as apli

caçoes resultaram em significativo aumento na produção de 

graos, principalmente quando complementados com a adubação mi 

neral. Os autores citaram que a efici�ncia dos res1duos orgâ

nicos salientou-se a partir do segundo ano da aplicação (efei 

to residual), e que uma reaplicação a cada dois anos e reco

mendãvel para evitar redução dos seus efeitos. 

KIELH (1985) relatou que, incorporando-se res1-

duos de plantas ou animais no solo, se houver condições de ae 

raçao e umidade suficiente e favorãveis a presença de micror

ganismos, haverã rãpida decomposição que decrescerã com o tem 

po. Na decomposição tem-se a liberação de nitrog�nio, f�sfo

ro, potãssio, câlcio e magnésio, que deixam a forma orgânica 

(imobilizada) para passarem a forma mineral (disponivel). O 

autor enfatizou também que, se o papel da matéria orgânica 

fosse unicamente adicionar nutrientes ao solo, especialmente 

o nitrogênio, teria pouca importância, jã que a adubação mine

ral age com maior precisão e eficiência; mas não, alem das 

disponibilidade dos nutrientes, a matéria orgância tem grande 

e significativa importância nas propriedades tisicas e biol6-

gicas do solo; com isto o autor considera a matéria orgânica 
-

como melhoradora de solos e nao como fornecedora de nutrien -

tes, sendo sua influência importante no melhor aproveitamento 

de nutrientes pelas plantas e consequentemente melhor desen

volvimento destas. 
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2.4. RESULTADOS DE EXPERIMENTAÇÕES DE ADUBAÇÕES CORRETIVA 

E DE MANUTENÇÃO 

Procurando avaliar as respostas da aplicação de 

nutrientes na cultura do arroz de sequeiro, OLIVEIRA et alii 

(1966) instalaram experimento em três locais com fertilidade 

natural semelhantes, utilizando o cv. Dourado Precoce, e ob

servaram respostas positivas no aumento do rendimento refe

rente as aplicações de nitrogênio e fÕsforo, enquanto que o 

potãssio e a mistura de micronutrientes não trouxeram acr�sci 

mos significativos na produção. Relataram tamb�m que o rendi

mento aumentou proporcionalmente com a maiot· dose de fósforo 

(60 para 1 20 kg de r
2
o

5
/ha), o que não ocorreu com o nitrogê

nio, obtendo-se rendimentos semelhantes nas parcelas onde a

plicou-se 30 e 60 kg de N/ha. Os ensaios foram instalados em 

solos Podzolizados de Lins e Marllia, variação Lins. 

NACLEOD e SUZUKI (1972) estudaram os efeitos da 

adubação NPK em solo cuja fertilidade era extremamente baixa, 

e verificaram que a interação NK proporcionou maior aumento 

na produção do que a interação NP. 

CRUZ et alii (1973) desenvolveram um experimen

to para observar o efeito da adubação NPK na cultura do arroz 

e as disponibilidades destes elementos em Terra Roxa Estrutu

rada, utilizando o cv. IAC-1 2 46. As quantidades dos nutrien

tes obedeceram tr�s n1veis de nitrog�nio, tr�s nlveis de f5s

foro e dois nlveis de potãssio, nas dosagens O, 40 e 80 kg/ha 



. 1 7 . 

de N (sulfato de amônio); O, 60 e 120 kg/ha de P2o
5 

(superfo�

fato triplo); O e 60 kg/ha de K2o (cloreto de potãssio). A

anãlise estat1stica revelou respostas positivas ãs adubações 

nitrogenada e fosfatada e que o tratamento N2P1K0 apresentou

a maior produção; mas a anâl ise econômica demonstrou que o m� 

lhor tratamento correspondeu a simples aplicação de 60 kg/ha 

de P2o
5 

como superfosfato triplo.

LEITE e BIRBAUMER (1977) conduziram 24 ensaios 

de arroz em PodzÕl ico Vermelho Amarelo eutrõfico e Podz5lico 

Vermelho Amarelo Concrecionãrio, na região fisiogrãfica dos 

Cocais, estado do Maranhão, Foram utilizados os cultivares 

'Pratão' e 1 Sagrimão 1 e nove tratamentos: testemunha, NP, NK, 

PK, NPK, N2PK, NP2K, NPK2 e NPK + calc�rio com doses de O, 30

e 60 kg/ha de N (sulfato de arnônio); O, 60 e 120 kg/ha de 

P2o
5 

(superfosfato triplo); O, 30 e 60 kg/ha de K2o (cloreto

de potãssio) e 2 t/ha de calcârio. As anãlises indicara� que 

o calcãrio não influiu na produção e se resultou anti-econômi

co; que o potãssio não causou aumento significativo de produ

ção; enquanto que o nitrogênio e o fÕsforo apresentaram efei

tos altamente significativos no aumento de produção. 

MORAIS e GONTIJO (1978) estudaram as respostas 

da cultura do arroz de sequeiro ã fertilização NPK e a ca1a

gem em quatro regiões de Minas Gerais, utilizando o cv. IAC

-1246. Os tratamentos constaram de 23 das 125 combinações po� 

s1veis de um fatorial 5 3 -NPK, dispostos em blocos ao acaso 

com 4 repetições; foram estudados na presença e aus�ncia de 
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calagem cinco niveis de nitrogênio, fÕsforo e potássio: O,

30, 60, 90 e 120 kg/ha, sendo que duas repetições receberam

2,6 t/ha de calcãrio calcitico com 70% de PRNT, e duas repeti

ções não foram calcariadas. Nos quatro locais os experimentos

foram instalados em Latossolo Vermelho Escuro de baixa ferti-

1 idade natural. Não foram observadas respostas, a cal agem com

relação aos parimetros analisados: produção, perfilhamento,a!

tura de plantas, comprimento das paniculas e peso hectolitri-

co; mas com relação a adubação NPK, quando realizada, houve

aumento de produção e altura de plantas, com signifiincia pa

ra o nitrogênio e o fÕsforo.

GIÜDICE et alii (1979) consideraram que a nutri 

çao mineral adequada das plantas e responsãvel por 50% do au

mento da produtividade. Quanto aos macronutrientes, o proble

ma de deficiência não e serio para produções de ate 2 t/ha de 

arroz em casca, a não ser em casos especiais de solos calcã

rios ou arenosos; entretanto, quando se pretende estabelecer 

alta produtividade, a aplicação de micronutrientes poderã 

ser necessãria. Com relação a calagem, considerando o fato 

de que o arroz parece desenvolver-se melhor em solos levemen-

te ãcidos, a aplicação de calcãrio 
-

nao tem demonstrado, em con 

dições de campo, efeitos ben�ficos no aumento de produção de 
-

graos; entretanto em alguns solos muito pesados ou sob condi-

ções de extrema acidez, a calagem poderã acrescentar efeito 

b e n ê f i e o p a r a a p r o d u ç ã o d e a r r o z , d e v i d o o e s ti mu l o ã f i x a ç ão 

do nitrogênio, melhoria das caracterlsticas estruturais do so 
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lo, aumento da disponibilidade do fÕsforo } 
maior mineraliza -

çao da mat�ria org�nica e neutralização de ãcidos orgãnicos 

tõxicos. 

MACHADO et alii (1979) conduziram experimento 

de adubação em solo de cerrado por dois anos consecutivos. No 

primeiro ano aplicaram a lanço cinco n1veis de fÕsforo na for 

ma de superfosfato triplo (1, 150, 300, 600 e 1200 kg de 

P205/ha), sendo cultivado sorgo nestes locais; no segundo ano

nestes locais foi aplicado a mesma forma de fÕsforo no sulco 

para o plantio do arroz, em quatro n1veis (O, 50, 100 e 150 

kg de P205/ha). No primeiro ano do experimento foram incorpo

rados 2.500 kg/ha de calcãrio dolom,tico e no segundo ano a

plicados 10 kg de N/ha, 40 kg de P2□5/ha e 10 kg de ZnS04/ha

no sulco de semeadura, e mais 40 kg de N/ha em cobertura. Foi 

utilizado o cv. IAC-25, e feitas as seguintes observações: que 

a aplicação de fÕsforo a lanço, associada a aplicação no sul

co,reduziu a produção de grãos; as maiores produções foram v� 

rificadas com adubação somente no sulco de semeadura;as plan

tas hos n1veis mais altos de adubação apresentaram maior alt� 

ra, intensa infestação de plantas daninhas, alta percentagem 

de plantas acamadas e maior ataque de brusone. 

FAGERIA (1980) em Latossolo Vermelho Escuro de 

baixa fertilidade natur�l realizou tr�s experimentos com ar-
- -

roz de sequeiro no cerrado e concluiu que a agua e o fator 

mais limitante da produção, e quando a ;gua nao e o fator li-

mitante, a defici�ncia de f�sforo passa a ser. Em condições 



. 20. 

normais, a aplicação de f6sforo atê 1 50 kg/ha de P2 o
5
, aumen

ta a produção significativamente, mas quando a �gua � limitan 

te hã menores respostas ãs adubações fosfatadas. 

Kamprath (1973) citado por SMITH e SANCHEZ 

(1980) rea1izou uma revisão de pesquisas sobre solos na Amêri 

ca Latina e observou que os solos deficientes em f6sforo apr� 

sentavam 6timas produções de milho, soja, cana-de-açGcar e 

forrageiras, com apl·icações de 100 a 150 kg/ha de P2 o
5
, en-

quanto que, para o arroz de sequeiro, os nlveis recomendados 

eram de 60 kg de P 0 0r, Corrier e Miner (1975), citados 
L :;i 

mesmos autores, observaram na Costa Rica, que o arroz de 

queira não respondia a aplicação de f6sforo em solos com 

pelos 

se-

íl l -

veis maiores que 4 ppm, mas em trabalhos realizados em Latas

solo Vermelho Escuro textura argilosa sob cerrado, concluiram 

que o nlvel crltico no solo.esti entre 2 a 5 ppm. 

Estudos de oito anos realizados por GHHILLAR e 

SWARUP (1984) na lndia, mostraram que a aplicação contlnua de 

nitrog�nio aumentou significativamente a produção de arroz e 

trigo; que aplicações de t6sforo não afetaram o rendimento nos 

primeiros anos do experimento, quando o solo apresentava teor 

acima do seu nlvel cr1tico (5 ppm), havendo resposta quando 

este nlvel caiu, e em relação ao potãssio, colheitas contfouas 

com arroz e trigo por oito anos não diminuíram sua disponibili

dade para um nlvel que pudesse afetar a produção. 

CARVALHO et alii (197 5) estudaram os efeitos de 

doses crescentes de sulfato de zinco na cultura C:o arroz de sequeiro 
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cv. IAC-1246. Os tratamentos foram O, 5 ,  10, 20, 30 e 40 kg

de sulfato de zinco/ha com quatro repetições , e o ensaio ins

talado em Latossolo Vermelho. Computou-se a produção de graõs 

e a intensidade de ocorrência dos sintomas de deficiência de 

zinco; a anâlise estat,stica não revelou diferenças signific� 

tivas entre os tratamentos, que foram superiores a testemunha, 

sendo a aplicação de 5 kg/ha de sulfato de zinco no sulco de 

plantio suficiente para impedir a ocorrência de deficiência 

de zinco. Os autores chegaram as mesmas conclus�es de SOUZA 

e HIROCE (1970) trabalhando com o mesmo cultivar e tipo de 

solo em experimentos semelhantes. 

Estudando o efeito de micronutrientes no rendi-

mento e na composição qu1mica do arroz, cv. IAC-25, em solo 

de cerrado, GALRÃO et alii (1978) concluíram que a deficiên -

eia de zinco foi a unica que provocou decrêscimo significati 

vo no rendimento da cultura. O experimento foi instalado em 

Latossolo Vermelho Escuro distrôfico, textura argilosa, orig� 

nalmente sob vegetação de cerrado, contendo oito tratamentos 

em blocos ao acaso com quatro repetições, constitu1dos de to

dos os micronutrientes (completo) e com omissão individual 

de boro, cobalto, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. 

As parcelas receberam 5,3 t/ha de calcãrio dolom1tico com 

75 ,9% de PRNT, 30,1% de CaO e 19,2% de MgO; 889 kg de super

fosfato triplo, 250 kg de cloreto de potássio e 60 kg de enxo 

fre el ementar/ha. O nitrogênio foi aplicado em cobertura aos trin-
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-

ta dias apos a semeadura na dose de 100 kg/ha de sulfato de 

amônio, os micronutrientes aplicados na ocasião da semeadura 

no fundo do sulco e o fÕsforo, o potãssio e o enxôfre foram 

aplicados na ocasião do preparo do solo. 

BUZETTl et alii (1981) estudaram o efeito de 

três fontes e quatro n1veis de zinco sobre a cultura do ar-

roz de sequeiro cv. IAC-2 5 em Latossolo Vermelho Escuro; fo

ram feitos dez tratamentos e treze repetições delineadas em 

blocos ao acaso, e a adubação bãsica foi de 20, 80 e 60 kg/ 

/ha de N, r
2
o

5 
e K2o, respectivamente. Os tratamentos utiliza

dos compreenderam n1veis de 5, 10 e 20 kg/ha de zinco nas for 

mas de cloreto de zinco, sulfato de zinco e õxido de zinco. 

Os resultados mostraram na produção de grãos, um acr�scimo com 

o uso de zinco; não houve diferença significativa entre as 

fontes; e conclui-se que o uso de 5 kg de Zn/ha para qualquer 

das três fontes citadas parece ser suficiente para atender as 

exigências da cultura. 

VIEIRA et al ii (1987) avaliaram os efeitos do 

tratamento das sementes com micronutrientes (zinco, boro e co 

bre), sobre a produtividade e qualidade do arroz de sequeiro, 

cv. IAC-164. Os autores utilizaram de1ineamento de blocos ca

sualizados com quatro repetições e catorze tratamentos, sendo 

que todas as parcelas receberam adubação bãsica de NPK, f�rmu 

la 5 -30-15, na dose de 300 kg/ha. Não foi observado nenhum e

feito da aplicação isolada de cobre e boro, e os maiores ren

dimentos foram obtidos com os tratamentos contendo zinco na 
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dose de 150 g de Zn/ha. 

COQUEIRO et alii (1967) não encontraram respos

tas significativas da aplicação de enxofre em experimento re� 

lizado em três anos agricolas em Sete Lagoas (MG), utilizando 

o cv. Dourado Precoce. O experimento foi conduzido em latosso

lo Vermelho Amarelo e o esquema experimental foi o de blocos 

ao acaso com quatro repetições e nove tratamentos: a) teste

munha; b) 1, 2, 3, 4 e 5 t/ha de calcârio; c) 50, 100 e 150 

kg/ha de flor de enxofre. O calcãrio com o enxofre foram dis

tribuidos 50 dias antecedendo a semeadura e os resultados pe� 

. mitiram concluir que o efeito do enxofre nas doses empregadas 

não foi significativo para o aumento de produção, sendo as 

respostas ao calcârio apenas verificada a partir do segundo a 

no. 

Em treze experimentos com arroz, conduzidos no 

Vale do Paraiba, estado de São Paulo, por LEITE et alii (1979), 

não foi observado respostas ao calcârio dolomitico. 

VIEIRA et alii (1975) realizaram vârios traba

lhos visando estudar o efeito da calagem em arroz de sequeiro 

em solos de cerrado, e concluiram que a aplicação de calcârio 

nao tem proporcionado aumentos de rendimento, enquanto que a 

sua aplicação na ausência de zinco reduziu a produção, e na 

presença de 10 kg/ha de sulfato de zinco a produção era igual 

a testemunha. 

As mesmas respostas obtidas por VIEIRA et al ii 

(1975), chegaram FAGERIA e ZIMMERNANN (1979) em experimentos 
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conduzidos em condições de campo e casa de vegetação, ou se

ja, que a aplicação de calcãrio não tem proporcionado aumen-

to de produção para a cultura do arroz, e sim que,a cal agem 

na ausência de zinco tem reduzido a produção do arroz, enqua� 

to que na presença de 10 kg/ha de sulfato de zinco, a produção 

de areas calcariadas tem sido igual a testemunha. Mas GUAZZEL 

LI et alii (1973) verificaram efeito significativo de aplica

çao de calcãrio em arroz de sequeiro, solo de textura areno

sa. 

PONTE et alii (1979) verificaram o efeito de 

doses de calcãrio, fosforo e zinco, e suas interações, na pr� 

dução de arroz de sequeiro em um Latossolo Vermelho Escuro 

distrôfico, textura franco arenoso, fase cerrado, loc�lizado 

em Uberaba-MG. Os tratamentos com três repetições constaram 

de três doses de calcãrio (O; 1 ,6 e 3,3 t/ha), três niveis 

de fosforo (60, 90 e 120 kg/ha de r
2
o

5
) e três niveis de zin

co (O, 4 e 8 kg/ha de Zn). Comum a todos os tratamentos ap1i-

caram-se 150 kg de r 2 o 5 como fosfatagem corretiva, 60 kg/ha

de N divididos em duas doses iguais e aplicadas no plantio e 

em cobertura, e 60 kg/ha de K
2
ü. O cultivar utilizado foi o 

'IAC 165' semeado 31 dias apõs a aplicação do calcário com 

89% de PRNT, 4 2% de Caü e 10% de MgO. A anãlise dos dados re

velou efeito significativo e positivo da calagem no acr�scimo 

de produção; e nenhum efeito significativo de fÕsforo e zin

co, assim como das interações. 

PONTE et alii (1971) estudaram a aplicação de 
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fertilizantes e mat�ria orginica na cultura do arroz, conduzi 

da em sistema de sequeiro em Latossolo Amarelo, em experimen

to levado a efeito na Escola de Agronomia da Amazonia, Belêm

p A . O s r e s u l t a d o s mo s t r a r a m me li1 ores r e s p o s ta s p a r a o s t r a ta -

mentas onde aplicou-se esterco de curral associado ã adubação 

qu1mica e somente esterco de curral, com produções de 2.800 

kg/ha e 2.200 kg/ha respectivamente, contra 1 .200 kg/ha obti 

dos na parcela testemunha sem adubação. 

Em experimentos realizados em Belêm e Capitão 

Poço, estado do Parã, CRUZ et alii (1973) observaram que os 

tratamentos de adubação mineral que continham materia orgâni

ca, utilizando esterco de curral, foram superiores aos sem ma 

teria orgânica, na cultura do arroz àe sequeiro. O experimen

to compreendeu quatro tratamentos: testemunha, calcãrio, NPK+ 

calcãrio e NPK, com cinco repetições, obedecendo àelineamento 

de parcelas subdivididas, que possibilitaram testar dois nT

veis de matêria orgânica: O e 2 t/ha de esterco àe curral. As 

doses empregadas de nitrogênio, fÕsforo, potãssi0 e calcãrio, 

foram respectivamente, 10 - 25 - 25 e 2000 kg/ha em Belêm e 

10 - 10 - 25 e 1400 kg/ha em Capitão Poço. 

2,5, RESULTADOS DE EXPERIMENTAÇÕES COM CULTIVARES 

ANDRADE e LIBONATI (1962) procuraram determi -

nar dentre os cultivares em competição, qual o mais produtivo 
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na região de Pedreiras� Vale do Mearim-MA. Adotou-se o deli

neamento de blocos ao acaso, com seis repetições, com os cul

tivares 1 Chatão 1

_, 'Iguape', 'Rizoto', 'Come-cru' e 'Saquare

ma'. Da anâlise de variância de três anos em conjunto, con

clui-se que nao existe nenhum cultivar que mantenha todos os 

anos consistentemente superior aos demais em produção. 

CARMONA (1970) enfatizou que a simples utiliza-

çao de cultivares que possuem elevado potencial de produção 

não e suficiente para aumentar o rendimento da lavoura, pois 

e necessário tambêm o emprego de boas prãticas culturais, en

tre elas a adubação. Segundo o autor, se a capacidade de pro

dução de um cultivar for baixo, a repercussão das práticas cul 

turais sobre a produção serã pequena, e em muitos casos anti

-econômica; por outro lado, se cultivarmos um bom cultivar em 

condições adversas, a produção serã inferior a que seria al

cançada com um cultivar de menor capacidade de produção, po

rem mais rüstico, pois o cultivar com alta capacidade produt� 

va e mais exigente em fertilidade. 

BANZATTO et alii (1975) relataram a importância 

da cultura do arroz em ãreas de cerrado no estado de Goiás, 

e de acordo com a metodologia de adubação, que não atende as 

necessidades em fertilizantes e a acidez do solo, recomendam 

para a cultura de sequeiro o cv. IAC 1246, por apresentar 

maior resistência a perTodos de estiagem, e em segundo lugar 

o 'Bico Ganga', pois embora sujeito ao acamamento e susceti

bilidade a estiagem, apresenta corportamento produtivo satis 
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fatõrio. 

FAGERIA e BARBOSA FILHO (1981) testaram cento 

e cinquenta cultivares de arroz de sequeiro em solo com defi-

ciência de fÕsforo em condições de campo. Foram u t i. l i z a d o s

dois niveis de fÕsforo: natural do solo e 100 kg/ha de P2 o5,

e foi constatado a possibilidade da obtenção de cultivares to 

lerantes ao baixo nivel de fÕsforo. 

SANTIAGO (1981) procurou verificar quais os cul 

tivares de arroz que se adaptam as condições de cerrado, e 

testou os cultivares 1 Pratão Precoce', 'IAC 25 1 , 

'IAC 1131 1 , 'IAC 5032 1

, 'IAC 5100 1

, 'IAC 5128 1 , 

�.1�.c 165', 

1 IAC 5544 1 , 

'IAC 47', 'Fernandes', 'Dourado Precoce 1 , 'Batatais', 1 Igua-

pê', 1 Redondo 1 , 1 IRAT 13 1 e 1 Bico Ganga 1 • Foi verificado que 

os cultivares 1 Batatais 1 e 1 IAC 165 1 apresentaram melhores 

produções, indicando serem dois cultivares com caracteristi -

cas promissoras para a região do cerrado. O cv. IAC 5544 a

presentou elevado perfilhamento, porem sua produtividade nao 

foi alta devido seu ciclo ser de 160 dias, considerado longo 

e afetado com maior probabilidade pelos 11 veranicos 11

, que tem 

prejudicado na região a produção de cultivares de ciclo medio 

e longo. No ano seguinte trabalhou com os cultivares mais aàaE_ 

tãveis, dentro dos promissores previamente selecionados: 1 IAC 

47', 'IAC 25 1 , 1 IAC 165', 'IAC 164 1 , 'IAC 5544 1

, 'IAC 1131 1 , 

'Dourado' e 'Pratão Precoce', e analisou vãrios parâmetros, c� 

mo ciclo, altura da planta, nümero de paniculas/m2
, comprime� 

to do cacho e produção. Observou que o cv. IAC 165 sobressaiu 
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sobre os demais, ffiaS nao houve diferenças significativas en

tre os cultivares testaàos. 

Procurando-se verificar a resposta diferencial

de cultivares de arroz quanto a utilização ào fÕsforo em La

tossolo Amarelo de baixa fertilidade, ocorrente nos campos 

cerrados de Roraima, COUTO et alii (1982) instalaram um expe-

rimento utilizando doses de O, 50, 100, 1 50 e 200 kg/ha de 

fÕsforo e doses constantes de 40 kg/ha de nitrogênio, 30 kg/ 

/ha de potãssio e 20 kg/ha de sulfato de zinco. Os cultivares 

utilizados foram o 1
IAC 47 1

, 'IAC 25', 'IAC 16 5 ' e 'IAC 5128'. 

-Observou-se que o fÕsforo foi o nutriente mais importante na

produtividade do arroz, pois no tratamento que este foi omiti

do, as plantas não ,atingiram o desenvolvimento norrr.al e nao

produziram. O cv. IAC 165 apresentou maior resultado econômi-

co, pois na dosagem de 50 kg de P2o
5
/ha apresentou produção

significativamente superior aos outros três cultivares, em to

das as dosagens testadas.

FAGERIA e BARBOSA FILHO (1982) procuraram ava

liar a eficiência da utilização do nitrogênio entre 60 (ses

senta) cultivares de arroz, utilizando dois niveis de nitrogf 

nio (2 5 e 8 5 kg/ha), na forma de sulfato de arn6nio; e os re

sultados obtidos evidenciaram diferenças na utilização do ni

trogênio entre os cultivares. 

Segundo FAGERIA (1984), em solos de cerrado, se 

o nivel de cãlcio e magnêsio estiver em torno de 3 mg/100g de

solo, pode-se obter uma produção razoavelmente boa se outros 
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fatores de produção são forem limitantes; o uso de cultivares 

mais eficientes na utilização de calcãrio e magn�sio pode con 

tribuir ainda mais no aumento de produção. 

O autor conduziu experimentos em vasos, em casa 

de vegetação, utilizando 100 (cem) cultivares de arroz, proc� 

rando determinar a resposta ã aplicação de calcãrio, e obser

vou ser variãvel entre os cultivares, ocorrendo em m�dia um 

aumento de 23% na produção de graos com aplicação de uma dose 

correspondente a 4,9 mg de Ca e Mg / 100 g de solo. 
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3. MATERIAL E METODOS

3,1, LOCAL 

O estudo foi realizado em area de cerrado na 

Fazenda Capivara, do Centro Nacional de Pesquisa do Arroz 

e Feijão - CNPAF/EMBRAPA, localizado no munic1pio de Goiânia/ 

/GO, de coordenadas 16 °28' de latitude sul, 49 ° 17' de longit� 

de oeste e altitude de 840 m. 

O experimento foi instalado em dois locais com 

n1veis de fertilidade distintos, sendo o local 01 de abertura 

mais recente e menor fertilidade; e o local 02, ãrea mais 

tempo utilizada, apresentando maior n1vel de fertilidade. Nes

tes locais a implantação e acondução da cultura do arroz sob 

condição de sequeiro foram idênticas. 

3,2, SOLO 

De acordo com o Levantamento de Solos do Posto 

Agropecuãrio e Fazenda Capivara - EMBRAPA/Goiis, realizado 

por FREITAS et alii (1975), o experimento foi instalado em L! 

tossolo Vermelho Escuro, textura argilosa, fase cerradão sub-
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perenifÕlio relevo plano. 

Apresenta-se a seguir a caracterização analiti

ca do solo utilizado: 

3,2,1. ANÁLISES FÍSICAS 

Frações.de alllOstra total 
Composição granulomêtrica de 

terra f!n.i 
% (dispersão com Na0H Calgon) 

Argila Grau de % Si lte 
Terra Areia Areia diseersa floc�lação !l; .11.rgi la 

Locais 
Profundidade Calhaus Cascalho fina grossa fina Silte Argila em agua 

> 20mm l'.0-2 nm > 2mm 2-0, 20 0,20-0,qs 0,05-0,002 < 0,02

01 

02 

Locais 

01 

01 

02 

02 

cm 

0-20 

0-20 

o

o 

)00

100

19 

21 

mn 

11 

18 

3,2,2, ANÁLISES QUÍMICAS 

· [pecas das 1�Prcfundidade 
análises 

1975 

1983 

1975 

1983 

cm 

0-20

0-20

0-20

0-20

pH 

tt20(l :2,5) 

5,4 

5,2 

5,2 

5,7 

H.0. p K Ca+Mg 

% ppm 

3,6 l,0 0,09 0,2 

2,2 1,0 0,06 0,5 

2,9 1,0 0,07 0,2 

2,4 1,0 o, 16 ),5 

mm 

12 

10 

Na 

mm 

58 

51 

AI H 

meq/JOOg ,FSA 

9 

19 

s CTC 

84 

63 

V 

0,02 0,0 9,1 0,30 9,40 3 

0,02 l,O 7,9 u,58 9,48 6 

0,02 0,5 7,1 0,30 7,90 4 

0,02 0,1 S,8 3,68 9,58 38 

0,21 

0,20 

Sat. AI 

% 

o 

63 

56 

26 

*1975 - anil ises efetuadas por ocasi�o do levantamento feito por FREITAS et
a'lii (1975).

1983 - análises efetuadas dois meses antes da instalação dos ensaios.
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3,3, DELINEAMENTO ESTATÍSTICO 

Em cada local foi instalado um ensaio fatorial 

3x2 em blocos ao acaso com quatro repetições, cujos tratamen

tos constaram de três cultivares de arroz e dois nTveis de a

dubação. 

As parcelas foram formadas de 12 linhas de ar

roz espaçadas de 0,5 metro, com 8,0 metros de comprimento, com 

preendendo uma ãrea de 48,0 metros quadrados. 

3.4. ADUBACÃO 

Nos dois locais e para cada um dos três cultiva 

res foram empregados como tratamentos dois nTveis de adubação: 

adubação corretiva mais adubação de manutenção, e apenas aduba 

ção de manutenção. 

3.4,l, ADUBAÇÃO CORRETIVA 

� mat�ria org�nica, o calcãrio, o superfosfato 

triplo e os micronutrientes, utilizados na adubação corretiva 

do solo, foram aplicados 30 dias antes da semeadura. A aplica

ção foi manual a lanço e, posteriormente, feita uma gradeação 

utilizando uma grade pesada de discos, para a incorporação. 
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Como fonte de matêria orgânica foi utilizado o 

resldu o da colheita �o arroz da sa fra anterior. Par a  a cala-

gem foi utiliz ado calcãrio dolom1tico com 89% PRNT, 30% de 

Caü e 11% de MgO. 

As doses aplicadas foram: 

kg/ha 

Produto g/parcela produto nutriente 

ma teria 
-

organica 96 X 103 20.000 

calcãrio dolom1tico 14,4 X 1 Q3 3.000 

superfosfato triplo 3,73 X 1 Q3 800 35G,ú Pls 
sulfato de zinco 105,0 20 5,0 Zn 

sulfato de cobre 76,8 16 4,0 Cu 

-

sulfato de manganes 43,2 9 2,0 Mn

bÕrax 43,2 9 1, 2 B 

mol ibdato de sÕdio 4,8 1 0,4 Mo 

sulfato de caba lto 2,4 0,5 0,2 Co 

3.4,2, ADUBAÇÃO DE MANUTENÇÃO 

A adubação de manutenção consto u  da aplicação 

no  sulco , por o casião da seme adura , de 10  g de fÕrmula 4-30-

-16 + 1g de Znso4 por metro, equiva lente a 8, 60, 32 e 4,6 kg/

/ ha de nitrogênio, fÕsforo, potãssio e zinco, respe ctivamente.

A os 30 dias apôs a emergência das plantas foi e 

fetu ada a adubação de cobertura, a plicando-se o equival ente a 
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20 kg N/ha, na forma de sulfato de arnônio. 

3,5, CULTIVARES 

Foram utilizados o cv. IAC 165, atualmente com 

area significativa no cerrado, e os cultivares de introdução 

recente e ainda em fase experimental, o 1 CNA 79-1041' e o 

' IRA T -11 2 ' • 

Estes cultivares apresentam as seguintes carac

ter1sticas: 

3,5.l, 'IAC-165': cultivar selecionado pelo IAC - Ins-

tituto Agronômico de Campinas e liberado em 1980, oriundo 

cruzamento 'IAC 1246' x 'Dourado Precoce'; possui ciclo 

(108 a 120 dias); florescimento aos 77-83 dias; porte 

do 

curto 

médio 

(90 a 100cm); moderada resist�ncia ao acamamento; grãos do ti

po longo; casca amarelo palha; mediana susceptibil idade a bru

sone. 

3.5,2, 'CNA 79-1041 ': l inhagern precoce de arroz de se

queiro (105 a 110 dias para a colheita), oriundo do cruzamento 

'IAC 5544' x 'Dourado Precoce'; apresenta porte alto (120 a 

130 cm); grãos longos; casca dourada; bom aspecto ap6s o bene-
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ficiamento; � sens1vel a brusone; tem potencial produtivo seme 

1hante ao cv. IAC 165. 

3,5,3, 1 IRAT 112': introduzido do IRAT - Instituto de 

Recherches Agron6micos Tropicales, sendo selecionado a partir 

do cruzamento 'IRAT 13 1 x 'Dourado Precoce'; possui ciclo cur

to (105 a 110 dias); porte intermediãrio (100 a 110 cm); boa 

resist�ncia ao acamamento; graos longos; casca dourada; ê sen

s1vel a brusone; em condições de solos mais fêrteis seu rendi

mento tem sido 10 a 20% superior ao cv. IAC-165. 

As sementes utilizadas foram produzidas no ano 

agr1co1a 1982/83 pelo CNPAF/EMBRAPA, e se enquadravam dentro 

dos padrões m1nimos exigidos para a comercialização. 

3,6, INSTALAÇÃO E CONDUÇÃO DO EXPERIMENTO 

3,6,l. PREPARO DO SOLO 

O preparo do solo constou de uma araçao com 

arado de discos e de duas gradeações com grade de discos; fi

cando o solo na faixa preparada, de 30cm, descompactado e i

sento de torrões. 
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3.6.2, SEMEADURA 

Os sulcos foram abertos a uma profundidade de 

7 cm e a semeadura realizada acotnpanhada da adubação de manu

tenção, utilizando uma semeadorct -adubadora tipo 11 Planet Jr. 11 de 

tração manual, numa àensidade de 70 sementes aptas/metro. 

Os experimentos foram instalados nos dias 09 e 

11 de novembro de 1983 nos locais 01 e 02, respectivamente. 

3,6,3, TRATOS CULTURAIS 

3.6.3.1. Plantas daninhas 

O controle das plantas daninhas foi efetuado a

través de uma capina mecânica uti1 izando cultivador de enxadi

nhas aos 7 dias ap6s a emerg�ncia das plântulas, e mais duas 

capinas manuais, que foram suficientes para manter a 

no 1 i mpo. 

3.6.3.2. Doenças 

cultura 

Para o controle da brusone Pyhlculahla ohyzae, 

foi feita uma ap1 icação de Benomyl na dose de 2,0 g/1, 45 
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dias apos a emerg�ncia das plantas, coincidente com o inTcio 

do desenvolvimento do primõrdio floral. Aos 7 e 15 dias apõs a 

primeira aplicação foi aplicado Blasticidin-S na dose de 0,2 

g/1; e apõs mais 15 dias foi aplicado Kitazin-P na dose de 7,2 

g/1. 

Os fungicidas foram aplicados em condições ade

quadas e com efici�ncia, utilizando um pulverizador costal mo

torizado de 20 1, a uma vasão de 100 1/ha. 

3.6.3.3. Pragas 

Visando o controle de pragas de solo e da cíga� 

rinha das pastagens, as sementes foram tratadas com Carbofuran 

(525 g i.a./100 kg de sementes), e na ocasião da semeadura foi 

aplicado Quintozene (15 g i.a./100 kg de sementes) misturado 

com as sementes. 

3.6.3.4. Irrigação 

No local 01 a irrigação foi efetuada utilizandQ 

-se um caminhão tanque dotado de sistema de aspersao, e no lo

cal 02 atrav�s de um sistema com aspersores fixos. 
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3.7. PARÂMETROS ANALISADOS 

3.7,1, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO 

3.7.1.1. NUmero de plantas por metro 

As avaliações do numero de plantas foram feitas 

25 dias apôs a semeadura, sendo efetuada contagem em 1,0 (um) 

metro, em cada uma das cinco linhas centrais das parcelas. 

3.7.1.2. Altura das plantas 

A medida da altura foi feita quando as plantas 

se encontravam em fase de maturação. Foram medidas duas plan

tas/linha, em cada uma das cinco linhas centrais das parcelas, 

sendo as mediàas tomadas da base da planta ã inserção àã folha bar.àeira. 

3.7.1.3. Numero de pan1culas por metro 

As avaliações de numero de panTcu1as foram fei

tas na ocasião da colheita, sendo efetuada contagem das paníc� 

las em 1,0 (um) metro em cada uma das cinco linhas centrais das parcelas. 

3.7.1.4. Produção de graos por oarcela 

Para avaliar a produção foram colhidos manual

mente 5,0 m em cada um das cinco linhas centrais de cada pare� 
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la, correspondendo a uma ãrea de 12,5m2
• 

As plantas foram trilhadas e os graos secos e 

pesados; sendo o peso ajustado a 12% de umidade, de acordo com 

a fÕrmula empregada por TAVARES (1972): 

PU = Pc (1 - U)

(1 - 0,12) 
, onde: PU = peso a umidade de 12% 

PC = peso observado 

U = umidaàe observaáa. 

Da produção obtida foram retiradas amostras pa

ra as anã1 ises de renàimento de beneficiamento de grãos, e qua

l idade das sementes. 

-

3.7.1.5. Rendimento em graos inteiros no benefl 

ciamento 

O beneficiamento dos graos, foi realizado qua

tro meses apos a colheita, no Laborat�rio de Anãlises de Semen 

tes do CNPAF/EMBRAPA, utilizando um aparelho testador de arroz 

marca Suzuki. 

As amostras foram compostas de 100g e o benefi

ciamento foi realizado em um tempo de 3,0 minutos, com 1 ,O mi

nuto para a operação de descascamento, e 2,0 minutos para o 

brunimento. 

Na operaçao de beneficiamento houve a separaçao 

do farelo e da palha; o arroz brunido passou por um classific� 

dor, separando os diferentes tamanhos obtidos, sendo considera 

do como arroz inteiro as frações maiores de 3/4 do tamanho 
-

do grao. 



.40. 

3,7,2, QUALIDADE DAS SEMENTES

As anãl ises de qual idade das sementes foram realizadas 

no Laboratório de Sementes do Departamento de Agricultura e Horticul  tu

ra da ESALQ/USP, seis meses apõs a colheita. 

Essas sementes encontravam-se armazenadas em 

local ventilado em condições ambientais de umidade e temperatura. 

Para controle de pragas de grão·s armazenadas as se 

mentes foram expurgadas com fosfeto de alumínio e tratadas com insetici

das organo-fosforado Malathion 4% i.a. na dosagem de 1 g/kg sementes. 

3.7.2.1. Peso de 1000 sementes 

Determinado em o ito subamostras de 100 sementes 

seg undo as prescrições das Regras para Anãlise de  Sementes (BRA 

SIL, M.A., 1967). As pesagens foram efetuadas em balança com precisão de 

O, 1 g. 

3.7.2.2. Peso Hectolítrico 

Determinado em d uas subamostras em balança hec

tol1trica, de capacidade de 1 ,O 1, seg undo as prescrições das 

Regras para Anãl ises de Sementes (BRASIL, M.A., 1967). 



• 4 1 •

3.7,2.3. poder Germinativo das sementes 

Seguiu-se as precrições indicadas pelas Regras 

para Anãlise de Sementes (BRASIL, M.A., 1967). O substrato uti 

1izado foi o papel toalha da marca Xuga lavado por 24 horas em 

ãgua corrente. Utilizou-se germinador da marca Stults, regula

do para temperatura alternada de 20 a 30 ° c, sem a aplicação de 

qualquer tratamento especial. 

3.7.2.4. Vigor das sementes 

O vigor das sementes foi avaliado pelo metodo 

do envelhecimento rãpido, segundo procedimento descrito em A

BRAHÃO e TOLEDO (1969). As sementes foram submetidas ãs condi

ções da câmara de vigor por um perlodo de 120 horas; o substra 

to.utilizado para a germinação apos o perlodo de perman�ncia na 

câmara de vigor foi o mesmo citado no item anterior, mas o ge� 

minador foi o da marca Burrows, regulado para uma temperatura 

de 30 ° C, sem a aplicação de qualquer tratamento especial. 

3,7,3, ANÁLISES QUÍMICAS DO SOLO 

Apôs a colheita do arroz foram retiradas amos-

tras do solo em todas as parcelas, nas camadas de 0-20 cm e 
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20-40 cm de profundidade. Para cada camada e em cada uma das

parcelas as amostras foram compostas de vinte tomadas simples.

As anãlises químicas para fins de fertHi:tlacii, dos macronutrien -

tes e da materia orgânica foram realizadas no Laboratõrio de

Solos do CNPAF/EMBRAPA, pelo metodo EMBRAPA (1979) e as anâli-

ses qu1micas dos micronutrientes no Laboratório de Nutrição

Mineral de Plantas do Departamento de Qu1mica da ESALQ/USP p�

lo método DTPA (LINDSAY e NORVELL, 1978).

3.8, ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Para avaliação dos parâmetros foram feitas an�

lises estatísticas através do teste de F e do teste de Tukey 

para comparação entre medias. Essas anãl ises foram realizadas 

pelo setor de Métodos Quantitativos do CNPAF/EMBRAPA, através 

do Pacote Estatístico SAS, utilizando computador IBM model.o 

4341 
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4, RESULTADOS 

4.1, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO 

4,1,1, NÚMERO DE PLANTAS POR METRO 

Na Tabela 01 sao apresentados os valores de 

F para os tratamentos nos dois locais, com n1veis 

de fertilidade do solo. 

distintos 

De acordo com a Tabela 01 verifica-se que hou

ve em ambos os locais, diferenças significativas entre culti

vares; e no local 02, de maior fertilidade, houve significân

cia tamb�m para a interaçâo cultivares e adubaç6es. 

TABELA 01 - Valores de F e coeficiente de variação para número de plantas 
por metro. 

Tratamentos/ Locais 01 02 

Cultivares (C) 20, 99,•, 91 • 221-

Adubações (A) 0,98 2,74 

lnt. (CxA) 1 , 54 7 ,02;\,'; 

Blocos 2,86 2,68 

CV ( %) 7,77 9,31 
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As m�dias dos tratamentos e as diferenças mfni 

mas significativas pelo teste de Tukey são apresentados nas 

Tabelas 02 e 03. 

As tabelas revelam que o cv. CNA 79-1041, aos 

25 dias de ciclo, foi significativamente superior aos demais 

em relação ao maior numero de plantas por metro; e no local 

02 (Tabela 03) o cv. IAC 165 foi superior ao cv. IRAT-112. 

Analisando-se a interação cultivares e aduba-

çoes no local 02, verifica-se que para o cv. CNA 79-1041 a 

adubação de correção + manutenção proprocionou um 

aumento significativo do numero de plantas em relação ã sim

ples adubação de manutenção. 

TABELA 02 - Número de plantas por metro. Médias obtidas para os tratamen

tos no Local 01. 

CNA-791041 IRAT-112 IAC-165 Médias 

Correção+ Manu-
tenção 49,05 41 ,65 40,55 43,75 

Manutenção 52,70 34,60 43, 15 45, 15 

Médias 50,87 40 ,62 41 ,85 

d.m.s. (Tukey) 5º

' lo para cultivares = 4,48 
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TABELA 03 - Número de plantas por metro. Médias obtidas para os tratamen

tos no Local 02. 

Cultivares CNA-791041 IRAT-112 IAC--165 Médias 
Adubaçõe� 

Correção + Manu-
tenção 90,70 44,00 54,1¼0 63,03 

Manutenção 74,60 47,35 55,60 59, 18 

Médias 82,65 45,67 55,00 

d. m. s. (Tukey) 5% para cultivares = 7,39 
d.m.s. (Tukey) 5% para cultivares dentro de adubação_ = 10,45 

·d.m.s. (Tukey) 5% para adubações dentro de cultivar = 8,56 

4,1,2, ALTURA DAS PLANTAS 

-

Na Tabela 04 sao apresentados os valores de F 

para os tratamentos em ambos os locais. 

De acordo com esta tabela verifica-se que houve 

nos dois locais, diferenças significativas entre cultivares, 

e no local 02, de maior fertilidade, significância entre aduba 

çoes. 

As m�dias dos tratamentos e as diferenças m1ni

mas significativas que comparam essas mfdias são apresentadas 

nas Tabelas 05 e 06. 

As tabe1as revelam que cv. IRAT 112 apresentou 

altura significativamente inferiores aos outros dois cultiva 
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res; e no local 01, de menor fertilidade (Tabela 05), o cv. 

CNA-791041 apresentou altura significativamente inferior ao 

cv. IAC-165. Analisando-se os tratamentos adubações no local

02, de maior fertilidade (Tabela 06), nos tratamentos adubação

corretiva + manutenção a altura foi significativamente 

rior ao tratamento manutenção para os três cultivares.

supe-

TABELA 04 � Valores de F e coeficiente de variação para altura das plantas 

Tratamentos / Locais O 1 02 

Cultivares (C) 45, llp'd, 135, 58h', 

Adubações (A) o,41 30 ,86h', 

lnt. (CxA) 0,73 0,47 

Blocos 0,71 1 O ,99;',;', 

CV(%) 5,33 3,62 

TABELA 05 - Altura das plantas (cm). M�dias obtidas para os tratamentos no 

Local 01.

,�ultivares 

Adubaçao,� 

CNA- 791 Ol-1 1 

Correção+ Manutenção 55,90

Manutenção 56,55

Médias 56,22 

IRAT-112 

47,55 

47 ,35 

47,45 

d.m.s. (Tukey) 5% para cultivares= 3,80

IAC-165 

62,57 

. 59 ,82 

. • 61, 20 

Médias 

55,34
54,57 
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TABELA 06 - Altura das plantas {cm). Médias obtidas para os tratamentos no 

Local 02. 

� Cultivares 

Adubaç�----.._ 
CNA-791041 IRAT-112 IAC-165 Médias 

Correção+ Manu-
tençao 95,07 75,60 97,82 89,50 

Manutenção 88,65 66,90 91, 75 82,43 

Médias 91,86 .. : 71 �25.: ', ', .. .94,78 

d.m.s. (Tukey) 5% para cultivares = 4,04 

4.1.3, NÚMERO DE PANÍCULAS POR METRO 

Na Tabela 07 encontram-se os valores de F para 

os tratamentos nos dois locais. 

De acordo com essa tabela verifica-se que hou-

ve, em ambos locais, diferenças significativas entre aduba-

ções; em condições de solo de menor fertilidade (local 01), 

o teste mostrou ainda significincia para a interação cultiva

res x adubações. 

As m�dias dos tratamentos e as diferenças mlni 

mas significativas para comparação dessas médias, nos 

locais, são apresentados nas Tabelas 08 e 09. 

dois 

Comparando-se as m�dias para adubações obser-

va-se que o tratamento correção + adubação proporcionou sign1 

ficativamente maior numero de pan1culas por metro em ambos 
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o s l o c a i s . Na i n t e r a ç ã o eu lt i vare s d e n t r o d e a d u b a ç ão , n o 

local 01, de menor fertilidade (Tabela 08) observa-se que den 

tro do tratamento adubação de correção + manutenção, o cv. 

CNA 79-1041 produziu menor nümero de panTculas por metro do 

que os outros dois cultivares; analisando-se por outro lado, 

os efeitos das adubações dentro de cultivar, observa-se a 

superioridade da adubação de correção + manutenção sobre a a

dubação apenas de manutenção, que determinou aumento signifi

ca t i v o d o n ü me r o d e p a n 1 e u l a s p o r me t r o, d o s eu l t i v a r e s ' I R A T -

-112 1 

e 
1 IAC-165'. 

JA8ElA, 07 - Valores de F e coeficiente de var.iação para número de panícu

las por metro. 

Tratamentos/ Locais 01 02 

Cultivares (C) 1 ,59 2,72 

Adubações (A) 9,57h', 13 ,86,b'c 

lnt. (CxA) 4,71"< O, 14 

Blocos 2,48 1 ,87 

CV(%) 10,48 11 , 70 
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TABELA 08 - Número de panículas por metro. t�édias obtidas para os trata

mentos no Local 01. 

CNA-791041 IRAT-112 IAC-165 Médias 
Adubação 

Correção + Manu-
tenção 47,50 58,25 59,25 55,00 

Manutenção 50,25 46,50 47,75 48, 16 

Médias 48,87 52,37 53,50 

d.m.s. (Tukey) 5% para cultivares = 7,02

d .m. s. (Tukey � 5% para cultivar13s dentro de adubação = 9,92 

d.m.s. (Tukey) 5% para adubações dentro de cultivar = 8, 14 

TABELA 09 - Número de panículas por metro. Médias obtidas para os trata

mentos no Local O�. 

Cultivares CNA-791041 IRAT-112 IAC-165 Médias 
Adubação 

Correção + Manu-
tenção 101,00 93,00 87,50 93,83 

Manutenção 82,75 80,00 72,75 78 ,50 

Médias 91, 87 86,50 80, 12 

d.m.s. (Tukey) 5% para cultivares = 13, 1 O
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4.1.4, PRODUÇÃO DE GRÃOS POR PARCELA 

Na Tabela 10 sao expressos os valores de F pa

ra os tratamentos nos dois locais. 

Verifica-se nessa tabela que houve no local 

01, de menor fertilidade, significância para cultivares, adu-

bações e para a interação cultivares x adubaçõe�; no loca 1 

02, de maior fertilidade, nao ocorreu significância entre os 

tratamentos. 

TABELA 10 - Valores de F e coeficiente de variação para produção de graõs 

por parce la. 

Tratamentos / LocélÍS 01 02 

Cultivares (C) 39 ,34·H, 0,02 

Adubação (A) 11 ,32h', 0,45 

lnt. (CxA) 8,41>b'; 3,47 

Blocos 6 ,32h', 8, 26,',;'; 

CV(%) 15, 15 9,91 

As m�dias dos tratamentos e as diferenças mlni 

mas significativas pelo teste de Tukey para ambos os locais, 

sao apresentados nas Tabelas 11 e 12. 
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No local 01 i de menor fertilidaàe (Tabela 11), 

a anãlise comparativa àas medias entre cultivares revela que 

as produções dos cultivares 'CNA-791041' e 'IRAT-112' foram 

significativamente inferiores ao do cv. IAC-165, tomado como 

testemunha. 

TABELA 11 - Produção de grãos por parcela (gramas). Médias obtidas para 

os tratamentos no Local 01. 

Cultivares 

Adubação 
CNA-791041 IRAT-112 IAC-165 Médias 

Correção + Manutenção 743,50 863,00 1549,25 1051,91 

Manutenção 867,50 602,25 1091,00 853,58 

Médias .805,50 732,60 1320, 10 

d.m.s. (Tukey) 5% para cultivares = 187,55 

d. m. s. (Tukey) 5% pa.ra cultivares dentro de adubação = 264,99

d .m. s. (Tukey) 5% para adubações dentro de cu1 tivar = 217,33

Comparando-se os tratamentos adubações, ressal

ta-se através das médias, a import�ncia da adubação corretiva 

em solo de baixa fertilidade, obtendo-se produção significatl 

vamente superior do tratamento correção + manutenção sobre o 

tratamento manutenção. Porém os resultados das anãl ises mos

traram também significância para a interação cultivares e adu 
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bações; pela anãlise dessa interação verifica-se que o cv. 

IAC-165 e o mais produtivo, quer sob a adubação de correçao 

mais manutenção, quer sob apenas a adubação de manutenção, e 

esse cultivar, juntamente com o 'IRAT-112', respondeu melhor 

a correção do solo, com aumento da produção, conforme se veri 

· fica pela anãlise comparativa de suas medias dentro dos tra

tamentos adubações.

TABELA 12 - Produção de graos por parcela (gramas). Médias obtidas para 

os tratamentos no Local 02. 

Cultivares 

Adubações 
CNA-791041 IRAT-112 IAC-165 Médias 

Correção + Manutenção 4894,2 5482,0 5021,0 5132,4 

Manutenção 5277, 2 4601,2 5108,0 4995,5 

Médias 5085,8 5041, 6 5064,5 

d.m.s. (Tukey) 5% para cultivares = 652,05

4.1,5, RENDIMENTO EM GRÃOS INTEIROS NO BENEFICIAMENTO

Na Tabela 13 sao encontrados os valores de F 

para os tratamentos nos distintos locais. 

De acordo com a referida tabela verifica-se 

que houve em ambos os locais diferenças significativas para 



cultivares; e no local 02, de maior fertilidade, 

eia para a interação cultivares x adubações. 
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significân-

As médias dos tratamentos e as diferenças mini-

mas significativas pelo teste de Tukey para os locais 01 e 02 

sao apresentados nas Tabelas 14 e 15, respectivamente. 
/ 

TABELA 13 - Valores de F e coeficiente de variação para rendimento e�grãos 

inteiros no beneficiamento. 

Tratamentos I LocaLs 01 02 

Cultivares (C) 18, 72;'.,'; 8, 20;b', 

Adubações (A) 0,95 0,00 

lnt. (CxA) 3,01 7' O];'d, 

Blocos 1 ,89 0,61 

CV(%) 18,45 4', 53 

No 1ocal 01, de menor fertilidaàe, os cultiva-

res tiveram um rendimento muito baixo, conforme se constata 

através da Tabe1a 14. Dos três cultivares, o cv. IRAT-112 foi 

o de maior quebra de grãos, apresentando um rendimento medio

significativamente inferior aos cultivares 'CNA 79-1041 1 e 

'IAC-165 1

• Em condições de maior fertil idade (local 02), o 

cv. IRAT-112 voltou a apresentar menor rendimento em graos 



inteiros (Tabela 15), com m�dia significati�amente 

a dos outros dois cultivares. 
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ioferior 

TABELA 14 - Rendimento em grãos inteiros no beneHciélmetito (%), Médias ob 

tidas para os tratamentos no Local 01. 

� Cultivares 
�-

-----

Adubações �-� 
CNA-791041 IRAT-112 IAC-165 Médias 

Correção + Manutenção 37,21 26,27 38,28 33,92 

Manutenção 43,27 18,54 32,75 31, 52 

Médias 40,24 22,40 35,52 

d.m.s. (Tukey) 5% para cultivares = 7,84

Nesse local registra, quando se analisa o com

portamento dos cultivares dentro dos tratamentos adubações, 

que para o cv. CNA 791041, maior rendimento em graos 

ros foi obtido com a adubação de manutenção. 

intei-
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TABELA 15 - Rendimento em grãos inteiros no beneficiamento (%). Mêdias ob 

tidas para os tratamentos no Local 02. 

CNA-791041 

Correção + Manutenção 58,43 

Manutenção 64,21 

Médias 61,32 

IRAT-112 

53,20 

54,65 

56,42 

d.m.s. (Tukey) 5% para cultivares = 3,51

IAC-165 

62,19 

59,80 

60,99 

d.m.s. (Tukey) 5% para cultivares dentro de adubação = 4,96

d.m.s, (Tukey) 5% para adubaç�es dentro de cultivar· = 4,07

4.2, QUALIDADE DAS SEMENTES 

4.2,1, PESO DE lOGG SEMENTES 

Médias 

59,60 

59,55 

Na Tabela 16 sao apresentados os valores de F 

para os tratamentos em ambos os locais. 

De acordo com esta tabela, verifica-se que ho� 

ve nos locais, com niveis distintos de fertilidade, diferen 

ças significativas para cultivares; no local 01, de menor 

fertilidade, houve significância para a interação cultivares 

x adubações; e no local 02, de maior fertilidade, significân-
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eia para adubações. 

TABELA 16 - Valores de F e coeficiente de variação para peso de 1000 se

mentes. 

Tratamentos/ locais 01 02 

Cultivares ( C) 3 ,85>'- 39, 40>',;':

Adubaç.Ões (A) 0,83 25, 54,'-* 

lnt. (CxA) 4 ,43>', 1 ,45 

Blocos 1,95 0,59 

CV(%) 3,64 2,80 

As medias dos tratamentos e as diferenças mTni 

mas pelo teste de Tukey para os locais 01 e 02 são apresenta

dos nas tabelas 17 e 18, respectivamente. 

Comparando-se os cultivares no local 01, em 

condições de solo de menor fertilidade (Tabela 17), o cv. 

IRAT-112, de maior media para peso de 1000 sementes, foi sig

nificativamente superior apenas ao cv. CNA 791041, sendo que 

no local 02, de maior fertilidade (Tabela 18), ele se desta

cou significativamente tanto do 'CNA 79-1041 1 quanto do 

1 IAC 165 1 

• 
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TABELA 17 - Peso de 1000 sementes (gramas). Médias obtidas para os trata

mentos no Local 01. 

Adubações 

Correção + Manutenção 

Manutenção 

Médias 

CNA-791041 

24,90 

25,47 

25, 18 

IRAT-112 

25,67 

27 ,30 

26,48 

d.m.s. {Tukey) 5% para cultivares = 1,22

IAC-165 

26,30 

25, 15 

25,72 

d.m.s. (Tukey) 5% para cultivares dentro de adubação = 1,73

d.m.s. (Tukey) 5% para adubações dentro de cultivar = 1,41 

Médias 

25,62 

25,97 

TABELA 18 - Peso de 1000 sementes (gramas). Médias obtidas para os trata

mentos no Local 02. 

Cultivares CNA-791041 IRAT-112 IAC-165 Médias 
Adubações 

Correção + Manutenção 31 ,97 36,22 32,00 33,40 

Manutenção 33,82 37,47 34,87 35,39 

Médias 32,90 36,85 33,43 

d. m. s. (Tukey) 5% para cultivares = 1,25 
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Analisando-se a interação cultivares x aduba-

ções na Tabela 17, verifica-se que em solo de baixa fertilida

de, o cv. IRAT-112, sob adubação apenas de manutenção, apre

sentou media estatisticamente superior a da adubação correção 

+ manutenção, como também maior peso de 1000 sementes que os

outros dois cultivares. 

No local 02, rie maior fertilidade (Tabela 18), 

o peso de 1000 sementes foi significativamente superior onoe

se fez apenas a adubação de manutenção. 

4.2.2, PESO HECT0LÍTRICO 

Na Tabela 19 sao apresentados os valores de 

F para os tratamentos nos dois locais. 

Esta Tabela 19 mostra que houve em ambos os 

locais diferenças significativas para cultivares; e no local 

02, de maior fertilidade, tambêm significância para aduba-

çoes. 

As medias dos tratamentos e as diferenças m1ni 

mas significativas pelo teste de Tukey para ambos os locais, 

se encontram nas Tabelas 20 e 21. 

Para comparações entre as medias dos cultiva

res para peso hectol1trico, atravês do teste de Tukey, tem-se 

que , n o l o e a l O 1 , d e menor f e r t i 1 i d a d e ( Ta b e l a 2 O ) , o e v . C NA

-791041 apresentou maior valor médio significativamente diferen-
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te dos dois outros cultivares, e no loca, 02, de maior ferti-

1iàade (Tabela 21), o maior valor mêdio fo_i obtido pelo cv. IRAT

-112, embora nao se diferencia-se estatisticamente do cv. 

CNA-791041. 

TABELA 19 - Valores de F e coefi_c[ente de variação para peso hectol Ítrico .. 

Tratamentos- I Locais 01 02 

Cultivares (C) 19 ,68h', 1 O ,56,'d. 

Adubações (A) 2,66 6 '681, 

lnt. (CxA) 1 ,85 1,72 

Blocos 0,92 0,25 

CV(%) 3,47 3, 13 

TABELA 20 - Peso hectol Ítrico. Médias obtidas para os tratamentos no Lo

ca 1 O 1. 

Cultivares CNA-791C41 1 RAT-112 IAC-165 Médias 

Correção + Manutenção 46, 12 42, 72 43,72 44, 19 

Manutenção 48,85 43,20 43,62 45,22 

Médias 47,48 42 ,96 43,67 

d.m.s. (Tukey) 5% para cu l ti-vares = 2,01
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A Tabela 21 revela tambêm, pela comparação dos 

tratamentos adubações, que a aàubação de manutenção produziu 

sementes mais pesadas do que a adubação de correção + manuten 

çao. 

TABELA 21 - Peso hectol itrico. Médias obtidas para os tratamentos no Lo

cal 02. 

Cultivares 
CNA-791041 IRAT-112 IAC-165 Médias 

Adubações 

Correção + Manutenção 55,02 57,70 52,32 55,01 

Manutenção 57, 77 57,67 55, 15 56,86 

Médias 56,40 57,68 53, 73 

d.m.s. (Tukey) 5% para cultivares = 2,27

4.2,3, PODER GERMINATIVO DAS SEMENTES 

Na Tabela 22 sao apresentados os valores de 

F para os tratamentos nos àiferentes locais. 

Verifica-se que houve nos locais 01 e 02, dife 

renças significativas para cultivares; no 1ocal 02, de 

maior fertilidade, significância para adubações e para a inte 

raçao cultivares x adubações. 

As m�dias dos tratamentos e as diferenças mlni 
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mas significativas para comparaçao dessas m�dias, em ambos os 

locais, são apresentados nas Tabelas 23 e 24. 

TABELA 22 - Valores de F e coeficiente de variação para poder germinat..!_ 

do das sementes. 

Tratamentos / Locais 01 02 

Cultivares (C) 7,39"·;� 8, 12;'d· 

Adubação (A) l' 22 
', 5 ,93;�* 

lnt. (CxA) 0,1'4 13 ,83;b� 

Blocos O ,35 0,63 

CV(%) 8,48 l,58 

TABELA 23 - Poàer germinativo das sementes (%). Médias obtidas para os 

tratamentos no Local 01. 

CNA-791041 IRAT-112 !AC-165 Médias 
Adubação 

�� 
Correção + Manutenção 82,25 73,50 87,50 81,08 

Manutenção 87,25 76,75 88,75 84,25 

Médias 87,75 75, 12 88, 12 

d. m. s. (Tukey) 5% para cultivares = 9 , 11 



.6 2. 

TA6ELA 24 - Poder germinativo das sementes (%). Médias o btidas para os 

tratamentos no local 02. 

Cultivares 

Adubações 
CNA-791041 IRAT-112 IAC-165 Médias 

Correção + Manutenção 95 ,25 97,25 91,75 94,75 

Manutenção 93,75 97,25. 97,75 96,25 

Médias 94,50 97,25 94,75 

d.m.s. (Tukey) 5% para cultivares = 1,96

d. m. s. (Tukey) 5% para cultivares dentro de adubação = 2, 77

d.m.s. (Tukey) 5% para adubações dentro de cultivar = 2,27 

No 1 ocal 01, de menor fertilidade (Tabela 23), 

foi menor o poder germinativo do cv. IRAT-112, significativa

mente diferente dos outros dois cultivares; enquanto que, no 

local 02, de maior fertilidade (Tabela 24), ao contrário áo 

sucedido no solo de menor fertilidade, o cv. IRAT-112 se des

tacou pelo maior poder germinativo, apresentando media esta

tisticamente diferente dos demais cultivares. 

A Tabela 24 revela tambem que, no local de 

maior fertilidade, maior poder germinativo das sementes foi 

obtido quando se empregou apenas a adubação de manutenção da 

cultura do arroz, sendo este resultado devido a significativa 

diferença apresentada pelo cv. IAC-165 entre os tratamentos a 

dubações. 
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4 ,2 ,4. VIGOR DAS SEl1ENTES 

-

Na Tabela 25 sao apresentados os valores de F 

para os tratamentos nos dois locais. 

De acordo com a Tabela 25 verifica-se que ape

nas no local 01, de menor fertilidade, houve diferença signi

ficativa para cultivares; e no local 02, de maior fertilida

de, somente diferença significativa para a interação cultiva

res x adubações. 

· TABELA 25 - Valores de F e coeficiente de var iação para vigor das semen

tes. 

Tratamentos/ Locais 01 02 

Cultivares ( C) 21,13-fd, 1,55 

Adubações (A) 0,21 0,83 

lnt. (CxA) 1 ,32 7, 04*;'.·

Blocos 2,57 2,44 

CV(%) 9,78 2, 16 

As medias dos tratamentos e as diferenças m1ni 

mas significativas pelo teste de Tukey, para ambos os locais, 

sao apresentados nas Tabelas 26 e 27. 
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TABELA 26 - Vigor das sementes (%). Médias obtidas para os tratamentos no 

Local 01. 

CNA-791041 IRAT-112 IAC-165 Médias 

Correção + Manutenção 72,00 61, 25 83,25 72, 16 

Manutenção 80,00 58,75 81,75 73,50 

Médias 76,00 60,00 82,50 

d.m.s. (Tukey) 5% para cultivares = 9,25

TP.BELA 27 - Vigor das sementes (%). Médias obtidas para os tratamentos no 

Local 02. 

CNA-791041 IRAT-112 IAC-165 Médias 

Correção + Manutenção 95,00 95,25 90,50 93,58 

Manutenção 93,00 91 ,50 94,00 92,83 

Médias 94,00 93,75 92,25 

d.m. s. (Tukey) 5% para cultivares = 2,61

d.m.s. (Tukey) 5% para cultivares dentro de adubação = 2,70

d. m. s. (Tukey) 5% para adubaç�es dentro de cultivar = 3,03 
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A Tabela 26 mostra atrav�s da anil ise compara

tiva das medias dos cultivares, que no local 01, de menor fer 

tilidade, o vigor das sementes ào cv. IRAT-112 foi percentual 

mente menor do que o dos outros dois cultivares. 

Na anâlise da interação significativa cultiva

res x adubações no 1.ocal 02, de maior fertilidade (Tabela 27), 

observa-se dentro dos tratamentos adubações, que o cv. IAC

-165 apresentou sementes mais vigorosas quando se fez apenas 

a adubação de manutenção da cultura; o inverso aconteceu com 

o cv. IRAT-112, ou seja, maior vigor das sementes foi obtido

para este cultivar quando se fez, alem da adubação de manuten 

çao, também a correção do solo. 

Analisando-se os cultivares dentro das aduba

çoes, constata-se que quando se fez a adubação de correção + manu 

tenção, o cv. IAC-165 apresentou menor m�dia de vigor das se-

mentes e que quando se fez apenas a adubação de 

esse mesmo cultivar obteve maior media para vigor. 

manutenção, 

4,3, ANÁLISES DO SOLO 

Na Tabela 28 sao apresentadas as medias 

resultados das anâlises qu1micas do solo nos dois locais 

experimento, realizadas antes da adubação corretiva e 

a colheita das parcelas. 

dos 

do 

apos 
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De acordo com a referida tabela verifica-se que 

a adubação corretiva + manutenção proporcionou, em ambos os lo 

cais, aumento dos teores de fÕsforo, cãlcio + magnésio, cobre 

e zinco; e no local 01, de menor fertilidade, aumento do 

teor de potãssio e diminuição do teor de alumlnio. 

Nos dois locais a adubação de manutenção foi 

responsãvel pela conservação dos teores de cãlcio + magnésio, 

e pelo aumento do teor de fÕsforo; e conservação do teor de 

potãssio no local 01, de menor fertilidade. 

Através desta tabela confere-se tambem, nos 

dois locais, o melhor n1vel de fertilidade do solo na camada 

de 0-20 cm em relação a camada de 20-40cm da superfTcie. 
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5. DISCUSSÃO

5,1, DESENVOLVINENTO E PRODUÇÃO 

Os resultados para numero de plantas por me-

tro revelaram melhor comportamento do cv. CNA 791041 em rela

çao aos outros dois cultivares em ambos os locais. No local 

02, de maior fertilidade do solo (Tabela 03), o comportamento 

do 'CNA 791041 1 fo·i melhor no tratamento que se fez a aduba

ção corretiva + manutenção. ConsideraDdo-se portanto, que as 

anãl ises foram realizadas aos 25 dias apõs a semeadura, qua.n

do as reservas das sementes jã haviam se esgotadas, consta

tou-se que o cv. CNA 791041 foi o que mais aproveitou as con

dições de disponibilidade de nutrientes. Observou-se nessa 

ocasião que este cultivar apresentou no local de maior ferti

lidade, maior altura e desenvolvimento que os demais. Por 

outro laào, em local de menor fertilidade, observou-se tambêm 

que o 'IAC-165 1 era o cultivar que apresentava maior desenvol 

vimento. 

A anãl ise da altura das plantas mostrou que o 

'IRAT-112 1 nos dois locais do experimento apresentou menor al 

tura (Tabelas 05 e 06), o que era esperado, por se tratar de 

cultivar de pouco crescimento em ârea de cerrado. Quanto a 
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fertilidade do solo ficou demonstrado, em local de maior fer

tilidade, a influência significativa da adubação corretiva no 

aumento da altura das plantas; tal fato não aconteceu no lo

cal de menor fertilidade, pois as plantas foram afetadas por 

periodos de deficiências hidricas. 

As anãl ises dos resulta dos obtidos para numero 

de panículas por metro mostraram que o tratamento adubação 

corretiva + manutenção levou a obtenção de maior numero de 

paniculas do que o tratamento adubação de manutenção (Tabelas 

08 e 09). Este resultado vem ressaltar que a melhoria da fer-

til idade do solo, atraves da aplicação da ma teria orgânica, 

da calagem, de fosfatagem e da aplicação de micronutrientes,e 

importante nas �reas de cerrado, mesmo em solos de boa ferti-

lidade. No local de menor fertilidade (Tabela 08) a análise 

de interação cultivares x adubações mostrou que nem todos os 

cultivares apresentam resposta positiva ã aàubação corretiva: 

o cv. CNA 791041 não apresentou diferenças significativas en

tre os tratamentos adubações. 

As anãl ises dos resulta dos de produção de 

graos por parcela, evidenciaram diferenças significativas pa

ra tratamentos apenas no local de menor fertilidade. Nesse 

local (Tabela 11) ficou ressaltada a importância da adubação 

corretiva para a maior produção de grãos. Porem a interação 

cultivares x adubações mostrou que nem todos cultivares tive

ram o mesmo comportamento quanto ao tratamento adubações, pois 

o 'CNA 791041 1 não apresentou aumento de produção com a aduba
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çao corretiva. Este resultado inesperado talvez possa ser ex

plicado pelo fato deste cultivar apresentar maior exigência 

quanto a fertilidade. Observou-se aos 65 dias do ciclo da cu1 

tura, no emborrachamento das plantas, um periodo sêco (verâni 

co) de aproximadamente dez dias, que prejudicou mais as pare� 

las com a adubação corretiva, de maior desenvolvimento veget! 

tiva. 

O fato ào cv. IAC-165 ter se destacado dos ou

tros dois cultivares quanto a produção de grãos, mostra sua a 

daptabilidade ãs condições do cerrado, justificando sua gran-

.de irea de cultivo. Inümeros trabalhos, como os conclui dos 

por KERRIDGE et alii (1971), HOWELER e CADAVID (1976), FAGE

RIA e ZIMMERMANN (1979) e FAGERIA e BARBCSA FILHO (1982), indicam 

diferenças entre cultivares na u tilização de nutrientes e 

comportamento ao alumínio, e portanto adaptabilidade diferen

ciais. 

CARMONA (1�7U) enfatizou a importância da uti-

1 ização de um cultivar adaptado -a região de cultivo, e o em

prego de boas priticas culturais para aumentar o rendimento 

da lavoura. SANTIAGO (1981) em experimento com cultivares, ve 

rificou que o 1 IAC-165 1 foi um dos que apresentou caracteris

ticas mais promissoras para o cerrado. 

Comparando-se as produções obtidas nos dois 

locais do experimento (Tabelas 11 e 12), observou-se que ocor 

reu uma grande diferença entre esses locais. No local de me

nor fertilidade a produção foi abaixo da media para a região. 
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Considerando que o arroz ê uma cultura rústica, pouco exigen

te em fertilidade, geralmente cultivado em ãrea de cerrado a

penas com adubação de manutenção, esperava-se que a produção 

fosse maior ao menos no tratamento adubação corretiva + manu

tenção. Porem atravês do acompanhamento do desenvolvimento da 

cultura nesse local, verificou-se que a precipitação e a irri 

gação suplementar não foram suficientes para atender a neces

sidade de ãgua da cultura. Assim, houve períodos secos que 

prejudicaram o desenvolvimento das plantas e favoreceram o a

taque de pragas e doenças. Aos 25 dias do ciclo das plantas 

houve ataque da cigarrinha das pastagens (VeoiJ 6lavopicta), 

e no emborrachamento das plantas incidência da brusone (Py�i

cula�ia o4yzae). Estas ocorr�ncias explicam a baixa produ�ão 

do local. 

No local de maior fertilidade obteve-se uma 

produção acima da media normal para a região, não se regis-

trando problemas fitossanitã�ios, sendo atendidas as necessi

dades hídricas das plantas atrav�s da precipitação e da irri

gaçao suplementar. Conforme jã descrito, as produções obtidas 

pelos cultivares no tratamento adubação corretiva + manuten

ção, em solo de maior fertilidaàe, não foram sígnificantemen

te diferentes das produções obtidas no tratamento adubação 

de manutenção. Estes resultados conduzem a consideração de 

que, neste solo não houve necessidade da adubação corretiva 

para o aumento da produção; pode-se mesmo considerar que ela 

foi prejudicial, pois as observaç6es de campo mostraram para 
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este tratamento, um maior desenvolvimento vegetativo das pla� 

tas, levando os cultivares 'CNA 79-1041' e 'IAC-165',de maior 

porte, ao acamamento na fase de frutificação. Segundo COSTA 

e OKUYAMA (1980), em solos de elevada fertilidade, a adubação, 

principalmente a nitrogenada, deve ser feita com cautela, 

pois em doses elevadas predispõe a planta ao acamamento. 

O rendimento em graos inteiros no beneficiamen 

to do arroz e importante fator a ser considerado pelo produ-

tor para a sua comercialização; quanto maior o rendimento 

maior serão preço obtido no mercado. Comparando-se os renàimen 

tos em grãos inteiros nos dois locais (Tabelas 14 e 15), cons 

tatou-se que os rendimentos no local de menor fertilidade fo

ram muito inferiores aos rendimentos normalmente obtidos nas 

mâquinas de beneficio, em torno de 55%. A semelhança do que 

foi verificado para produção de grãos, pode-se justificar es

te resultado pelas condições de desenvolvimento da cultura, 

prejudicada por perlodos secos e pela alta incid�ncia da 

brusone, principalmente na fase de frutificação. No local de 

maior fertilidade os rendimentos em grãos inteiros foram sup! 

riores a media dos rendimentos, justificados pelas excelentes 

condições de desenvolvimento das plantas. 

Analisando-se os cultivares, verificou-se que 

o 'IRAT 112' apresentou menor rendimento em graos inteiros 

em ambos os locais. Porem deve ser considerado que, a grande 

quebra de grãos desse cultivar no local de menor fertilidade, 

foi devido ao maior ataque da brusone na fase de emissão das 
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paniculas. O 'IAC-165 1

, que se destacou pe1a sua produção de 

grãos, foi juntamente com o 'CNA 79-1041' o cultivar de mais 

alto rendimento em grãos inteiros no beneficiamento. No local 

de maior fertilidade, os rendimentos em grãos inteiros do 

cv. CNA 79-1041 foram maiores no tratamento adubação de manu-

tenção, isto porque os rendimentos do tratamento adubação 

corretiva + manutenção foram prejudicados devido ao acamamen

to das plantas na fase de frutificação. 

5,2, QUALIDADE DAS SEMENTES 

[ comum o produtor de arroz reservar parte da 

sua proàução para ser utilizada como semente na instalação de 

nova cultura. Para tanto e importance que essa semente seja 

de boa qualidade; assim sendo foram feitas as anãl ises de pe

so de 1000 sementes, peso hectolitrico, poder germinativo e 

vigor, com a finalidade de avaliar a possibilidade do aprove_:!_ 

tamento de parte da produção como semente. 

Pela interpretação dos resultados obtidos para 

os parâmetros analisados, pode-se inferir que a qualidade das 

sementes, conforme era de se esperar, foi melhor no local de 

maior fertilidade, pelas mesmas razoes que justificaram a 

maior produção de grãos e maior renàimento em graos inteiros 

no beneficiamento. Desse modo parte da produção de grãos pro

venientes desse local poderia ser utilizada como semente uma 

vez que apresentou padrão acima do exigido pela legislação. 
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Interpretando-se tambem os resultados encontra 

dos para esses mesmos parâmetros, constata-se que o cv. IRAT 

112 foi o de melhor qualidade de  sementes, devido ao maior p� 

so de 1000 sementes, peso hectol1trico, poder germinativo e 

vigor, no local de maior fertilidade. Os resultados obtidos 

no local de menor fertilidade não devem ser considerados por 

terem sido prejudicados, principalmente pela incidência da 

brusone. 

5,3. ANÁLISES DO SOLO 

No presente experimento foram realizadas adub� 

çoes corretiva e de manutenção. Na adubação corretiva foram u 

tilizados matéria orgânica, aplicações de cálcio + magnésio 

e de f6sforo, atraves da calagem e da fosfatagem, e a aplica

ção de micronutrientes. 

Como matéria orgânica foi aplicado palha de 

arro� em quantidade superior ao normalmente deixada pela co

lheita, com finalidade de favorecer as propriedades f1sicas 

do solo. A importância da utilização da matéria orgânica no 

solo foi enfatizada por PRIMAVESI (1978) e KIEHL (1981, 1985); 

na cultura do arroz MACHADO et alii (1985) demonstraram sua 

importância no aumento da produção de grãos; PONTE et al ii 

(1971) obtiveram resultados positivos na cultura do arroz com 

aplicações de esterco de curral associado ou não ã adubação 
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A aplicação de cãlcio + magnésio através da 

calagem, ê prãtica realizada com relativa frequência em a-

reas de cerrado, porem, FAGERIA (1983) relatou que a recomen

dação da calagem para o arroz tem sido muito discutida, tal

vez devido ao pequeno numero de trabalhos de pesquisa conduzi 

dos; VIEIRA et alii (1975) apos varias pesquisas em solos 

de cerrado, concluíram que a aplicação de calcãrio não propo� 

cionou aumento da produção de arroz; jã GUAZZELLI et alii 

(1973) verificaram efeito significativo da aplicação de calcã 

.rio em arroz de sequeiro, em solo de textura arenosa. 

A aplicação de fÕsforo em doses elevadas, a

traves da fosfatagem, vem sendo utilizada tambem com relativa 

frequência em ãreas de cerrado; VAN RAIJ et alii (1982), ao 

analisarem grande numero de ensaios realizados nas diferentes 

regiões do Brasil, relataram a importância dessa fosfatagem � 

lem da adubação fosfatada de manutenção, no aumento da produ

çao da maioria das culturas. 

O emprego de micronutrientes ê pouco utilizada 

em ãreas de cerrado ã excessão do zinco, porem PANDE et alii 

(1976) concluíram pela importância da aplicação de micronu-

trientes em combinação com NPK, no aumento da produtividade 

do arroz. Quando ao zinco, jã estã mais do que comprovada a 

necessidade da sua utilização na cultura do arroz de sequeiro; 

trabalhos de CARVALHO et alii (1975), GALRAO et alii (1978), 

BUZETTI et alii (1981) e VIEIRA et alii (1937) constataram os 
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efeitos desse micronutriente. 

A adubação de manutenção NPK + Zn, empregaàa 

nas mesmas doses, nos dois locais do experimento, foi uma adu 

bação de restituição, utilizada com finalidade de suprir as 

necessidades das plantas de arroz, nas quantidades recomenda-

das por EMBRATER/EMBRAPA (1979), MALAVOLTA (1979) e 

(1983). 

FAGERIA 

Os resul taàos eia s anãl ises do sol o em ambos os 

locais, com niveis de fertilidade distintos, mostraram a im

portincia da adubação corretiva na melhoria de suas qualida-

'des qu1micas, devido ao aumento àos teores de fÕsforo, cãl-

cio + magnesio, zinco, cobre e soma de bases, e redução do 

teor de aluminio. 

Portanto a adubação corretiva contribuiu para 

uma melhoria do solo e consequentemente um maior aproveitame� 

to de nutrientes das futuras culturas, porem, foi verificado 

que para o loc·a1 de maior fertilidade, onde as condições para 

a cultura do arroz foram as mais adequadas, essa adubação aca 

bou determinando problemas aos cultivares de maior por te , 

que pelo excessivo desenvolvimento vieram a acamar; ja no lo

cal de menor fertilidade, a adubação corretiva foi um fator 

de importância, contribuindo para uma maior produção em rela

çao a simples adubação de manutenção. 

Quanto a adubação de manutenção, pela compara-
- . 

çao dos resu1tados das anãl ises efetuadas antes e apôs a cul

tura do arroz, verifica-se que os teores de nutrientes no so-
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lo, praticamente nao se alteraram; mas foi observado que, no 

local de maior fertilidade, a simples adubação de manutenção 

permitiu uma excelente produção de grãos, enquanto que no lo

cal de menor fertilidade, a produção foi menor, devido a di

versos fatores jâ discutidos. 

Estes resultados assemelham-se aos obtidos por 

MACHADO et al ii (1979), que em experimento realizado no cerr! 

do por dois anos consecutivos, utilizando calagem, fosfatagem 

e diferentes doses de fertilizantes, verificaram que as maio

res produções foram obtidas com adubação somente no sulco de 

semeadura, pois as plantas nos n1veis mais altos de adubação 

apresentaram maior altura e alta porcentagem de acamamento. 
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6 . cm�CLUSÕES 

Os resultaóos obtidos permitiram as seguintes 

conclusões: 

1} Dentre os tr�s cultivares utilizados, o 

cv. IAC-165 � o que melhor se adapta as diferentes condições

de solos de cerrado, devido a sua maior produtividaàe e rendi 

mento no beneficiamento. O cv. CNA-791O41 e o cv. 

·são indicados apenas para solos de boa fertilidaàe.

I RAT - 112 ,

2) Os grãos de arroz quando produzidos em con

di�ões favorãveis de cultivo,e armazenados adequadamente, p� 

derão ser utilizados como sementes. 

3) A adubação corretiva, como a utilizada no 

experimento, melhora as propriedades qulmicas do solo. Em so-

lo de baixa fertilidade e em condições adversas de cu1tivo, 

essa adubação � importante no aumento da produção do arroz. 

Em solo de alta fertilidade e em condições favorãveis de cul-

tivo, a adubação corretiva prejudica a produção do ar-

roz devido ao acamamento das plantas. 
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