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RESUMO 

O nitrogênio (N) é o nutriente que a planta de arroz mais exige para o seu 
desenvolvimento. A principal fonte nitrogenada utilizada para suprir o fornecimento de 
N são os fertilizantes minerais. Entretanto, o aumento do custo dos fertilizantes 
nitrogenados e a preocupação com os riscos ambientais advindos do seu uso podem 
ser evitados com a adoção de insumos orgânicos alternativos eficazes para reduzir 
ou eliminar o uso de fontes nitrogenadas minerais. Dentre esses insumos, destaca-se 
a utilização da fixação biológica através da bactéria Azospirillum brasilense e de 
adubo orgânico. Em função do exposto, o objetivo do trabalho foi avaliar a utilização 
de Azospirillum brasiliense e composto orgânico a base de cama de aviário na 
produtividade da cultivar de arroz IRGA 424 RI. O experimento foi um fatorial 2 x 2, os 
quais consistiram dos seguintes fatores e níveis, respectivamente: a) Fator Inoculante: 
sem inoculação, com inoculação; b) Fator Composto Orgânico (equivalente em T ha-
1): 0 e 5. Foi utilizado o sistema convencional em semeadura de solo seco, com o 
preparo do solo e com a incorporação do composto orgânico Folhito® na camada de 
0-0,2m sendo realizado anteriormente a inoculação e a semeadura. O inoculante 
líquido foi adicionado as sementes, antes da semeadura. As características avaliadas 
foram as seguintes: concentração de N, índice relativo de clorofila, massa seca da 
parte radicular, número de panículas por m2, número de grãos por panícula, peso de 
1000 grãos, produtividade de grãos. Os resultados demonstraram que tanto na 
ausência como na presença do composto orgânico, a utilização do Azospirillum 
brasilense resultou em maior teor de N, IRC, peso de massa seca das raízes, número 
de panículas, grãos por panícula, peso de 1000 grãos e rendimento de grãos em 
relação a ausência de Azospirillum brasilense; e que tanto na ausência como na 
presença do Azospirillum brasilense, a utilização do composto orgânico resultou em 
maior teor de N, IRC, peso de massa seca das raízes, número de panículas, grãos 
por panícula, peso de 1000 grãos e rendimento de grãos em relação a ausência de 
inoculação. Conclui-se que a combinação do Azospirillum brasilense com o composto 
orgânico foi o mais eficiente e o mais lucrativo quando comparado aos demais 
tratamento, sendo o mais indicado para ser utilizado objetivando reduzir os custos 
com a adubação nitrogenada tradicional.  

 

Palavras-chave: Alternativa, biológica, inoculação, nitrogênio, produtividade. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Nitrogen is the nutrient that the rice plant requires most for its development. The main 
nitrogen source used to supply N is mineral fertilizers. The increase in the cost of 
nitrogen fertilizers and the concern with the environmental risks arising from their use 
can be avoided with the adoption of effective alternative organic inputs to reduce or 
eliminate the use of mineral nitrogen sources. Among these inputs, the use of biological 
fixation through Azospirillum brasilense and organic fertilizer stands out. The objective 
of this work was to evaluate the use of Azospirillum brasilense and organic compost 
on the productivity of rice cultivar. The experiment was a 2 x 2 factorial, which consisted 
of the following factors and levels, respectively: a) Inoculating Factor: without 
inoculation, with inoculation; b) Organic Compost Factor (equivalent in T ha-1): 0 and 
5. The conventional system was used in seeding dry soil, with soil preparation and 
incorporation of the organic compost Folhito® in the 0-0.2m layer, before inoculation 
and seeding were performed. The liquid inoculant was added to the seeds, before 
seeding. The characteristics evaluated were the following: N concentration, chlorophyll 
relative index, root dry mass, number of panicles per m2, number of grains per panicle, 
1000 grain weight, grain yield. The results showed that in the absence and in the 
presence of organic compost, the use of Azospirillum brasilense resulted in higher N 
content, IRC, higher root dry mass weight, number of panicles, grains per panicle, 1000 
grain weight and grain yield in relation to the absence of Azospirillum brasilense; and 
that in the absence and in the presence of Azospirillum brasilense, the use of organic 
compost resulted in higher N content, IRC, root dry mass weight, number of panicles, 
grains per panicle, 1000 grain weight and grain yield in relation to the absence of 
inoculation. It is concluded that the combination of Azospirillum brasilense with organic 
compost was the most efficient and the most lucrative when compared to the other 
treatments, being the most indicated to be used in order to reduce costs with traditional 
nitrogen fertilization.  

Keywords: inputs, alternative, biological, nitrogen, productivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

O arroz (Oryza sativa L.) representa mais de 50% da alimentação mundial; 

Aproximadamente 75% dos 157 milhões de hectares de cultivo no planeta são 

cultivados em solos alagados (IRRI, 2021). 

O arroz é um dos cereais de maior importância social e econômica no Brasil, 

sendo o estado do Rio Grande do Sul (RS) o responsável por mais da metade da 

produção brasileira. Segundo dados do Instituto Riograndense de Arroz (IRGA) 

(2021), na safra 2020/21 foram colhidos 8.523.429 toneladas (T) de arroz em uma 

área de 945,971 ha com produtividade média de 9010 kg ha-1. 

A planta de arroz é bastante exigente em nutrientes, sendo necessário que eles 

estejam prontamente disponíveis nos momentos de maior exigência, para não limitar 

a produtividade. O nitrogênio (N) é o nutriente mais exigido pelo arroz, já que o mesmo 

exerce inúmeras funções na planta, como componente da clorofila, aumenta a área 

foliar da planta, a eficiência de intercepção da radiação solar e a taxa fotossintética. 

Isso promove o aumento na produtividade de grãos (FAGERIA; BALIGAR, 2005). As 

principais fontes de N para a cultura de arroz irrigado são a mineralização da matéria 

orgânica (MO), a síntese industrial ou a fixação biológica de N (SCIVITTARO; 

MACHADO, 2004). 

Na lavoura de arroz irrigado por inundação, no RS, a aplicação de fertilizantes 

nitrogenados é importante para o aumento da produtividade da cultura, sendo que o 

estabelecimento da dose de nitrogênio se baseia no teor de MO do solo (CQFS, 2016). 

Entretanto, o aumento do custo dos fertilizantes nitrogenados, que impacta 

diretamente a rentabilidade da orizicultura, e a preocupação com os riscos ambientais 

advindos do seu uso podem ser evitados com a adoção de técnicas eficazes para 

reduzir ou eliminar o uso de fontes nitrogenadas minerais (MATTOS et al. 2017). 

Segundo Döbereiner et al., (1976), a fixação biológica do N pelas bactérias do 

gênero Azospirillum em associação com gramíneas podem contribuir com o 

fornecimento de parte das necessidades das plantas por este nutriente, se destacando 

com bom potencial para a utilização na cultura. Do mesmo modo, Fancelli (2010) 
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relata que no Brasil, a inoculação de sementes com bactérias diazotróficas pode gerar 

ao agricultor uma economia de 30 a 50 kg ha-1 de N na forma de adubo mineral. 

As bactérias do gênero Azospirillum vivem na rizosfera e são consideradas 

endofíticas, pois se instalam no interior das raízes das plantas (KUSS, 2006). 

As bactérias diazotróficas do gênero Azospirillum são consideradas 

rizobactérias promotoras de crescimento vegetal (PGPR) de forma direta ou indireta. 

A promoção direta envolve a produção de compostos para nutrir as plantas ou facilitar 

a entrada de certos nutrientes do ambiente para as plantas (KUSS, 2006). 

Os principais mecanismos de ação direta são a fixação biológica de N, que 

consiste na transformação do N atmosférico (N2) em NH3 (amônia) pelas bactérias. 

Esses processos fornecem compostos nitrogenados diretamente as plantas por meio 

de associações, ou quando os organismos morrem e liberam os nutrientes para o 

ambiente, fornecendo o N necessário para o desenvolvimento vegetal 

(LINDERMANN; GLOVER, 2003). 

Outro mecanismo de ação direta é a produção de fitohormônios ou reguladores 

de crescimento vegetal. Esses PGRS são substâncias orgânicas que, sob 

concentrações baixas influenciam nos processos fisiológicos das plantas. Dentre 

esses PGRS destacam-se as auxinas, giberelinas e etileno. 

A presença de auxinas determina aumenta no comprimento de raízes e do 

número de pelos e raízes laterais. A mais importante auxina produzida pelas bactérias 

Azospirillum é o ácido 3-indolacético (AIA). As alterações radiculares detectadas 

podem explicar a melhor absorção de nutrientes às plantas (DOBBELAERE et al. 

2003). 

A resposta das plantas a diferentes formas de estresses, inclusive infecções 

fitopatogências, envolve a produção de etileno. Quando as células vegetais percebem 

as moléculas de etileno, desencadeiam respostas ao processo de infecção, levando 

a senescência as células próximas aos sítios de produção de etileno, estimulando a 

senescência e / ou a abscisão de folhas e frutos (LUGTENBERG et al. 2002) 

Outro mecanismo de ação direta é a solubilização do fósforo inorgânico. Isso 

se deve aos ácidos orgânicos sintetizados pelas bactérias promovendo a solubilização 

do fósforo inorgânico. O ácido glucônico é o mais frequentemente observado na 

solubilização do fosfato inorgânico (KIM et al. 1998)  
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A mineralização do fósforo orgânico ocorre pela produção de enzimas 

fosfatases através das bactérias diazotróficas. Isso ocorre principalmente em solos 

com altos teores de matéria orgânico, o qual tende a apresentar altos teores de fósforo 

orgânico (RODRIGUEZ; FRAGA, 1999).  

No Brasil, existem inoculantes comerciais registrados no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento para gramíneas, já validados em inúmeros 

experimentos de eficiência agronômica com as culturas do milho e trigo (HUNGRIA, 

2011) e, em fase de avaliação, com a cultura do arroz irrigado por aspersão e 

inundação (BEUTLER et al., 2016; RODRIGUES et al., 2015). Esses inoculantes 

contêm uma combinação de duas estirpes de Azospirillum brasilense (Ab-V5 e Ab-

V6), em formulações turfosas e líquidas.  

Diversos trabalhos evidenciam o efeito benéfico dos rizóbios sobre o 

desenvolvimento das gramíneas (CHI et al., 2005; OSORIO FILHO, 2009; HAHN, 

2013), no entanto, ainda são restritos estudos que mostrem a interação com as plantas 

de arroz irrigado. Os resultados obtidos até o presente momento demonstram que a 

habilidade na promoção de crescimento das bactérias diazotróficas pode ser 

específica para cada cultivar. A interação positiva de bactérias diazotróficas 

associativas com linhagens e cultivares de arroz irrigado por inundação já foi 

constatada em trabalhos realizados por Fagundes et al. (2011); Kuss (2006); Mattos 

et al. (2015); Bortolini (2015); Mattos et al. (2017). 

Outra alternativa para reduzir a utilização das fontes nitrogenadas minerais é a 

utilização de adubos orgânicos, onde se tem destacado a utilização de compostos a 

base de cama de aviário devido a maior disponibilidade no mercado e também por 

apresentar maiores teores de N, P2O5 e K2O em relação ao esterco de outras espécies 

animais (CQFS RS/SC 2016). Entretanto, estudos envolvendo avaliações de 

inoculantes com Azospirillum brasilense em combinação com doses diferenciadas de 

adubos orgânicos nitrogenados, em condições de campo, na cultura de arroz irrigado, 

são escassos até o momento. 

Em função do exposto, foi realizado um trabalho com o objetivo de avaliar o 

efeito da inoculação das bactérias Azospirillum brasilense e do composto orgânico na 

produção de massa seca, teor de nitrogênio, índice relativo de clorofila e nos 

componentes de produtividade na cultivar de arroz irrigado IRGA 424 RI. 
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2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DO ARROZ NO MUNDO, BRASIL E NO RIO 

GRANDE DO SUL. 

De acordo com UNFPA (2018) a população mundial em 2050 será superior a 

nove bilhões de habitantes e surgirão questões quanto a segurança alimentar da 

população e o aumento da produção agrícola para suprir a demanda por alimento. 

A nível mundial a FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations) divulgou que um recorde de 519,5 milhões de toneladas de arroz deve ser 

colhido durante o ano de 2021, um aumento de 1% em relação a 2020. Em relação 

ao consumo mundial de arroz em 2021/22 está estimada em 520,8 milhões de 

toneladas, um aumento de 1,5 por cento em relação à 2020/21.  

O arroz (Oryza sativa L.) pode ser cultivado em praticamente todo o país e 

consumido em todas as classes sociais além de ser uma das culturas mais 

importantes do Brasil, sendo responsável por 15% a 20% da produção do grão no 

Brasil. Portanto, do ponto de vista econômico e social, se destaca por ser base da 

alimentação brasileira assim fornecendo a população uma grande quantidade de 

calorias, proteínas e minerais em sua alimentação básica (GOMES; MAGALHÃES 

JUNIOR, 2004). 

Segundo dados da CONAB (2021) a produção na safra 2020/21 é estimada em 

um todo de 11,8 milhões de toneladas colhidas, um volume total de 5,2% acima do 

registrado na safra anterior. Desse valor total 10,8 milhões provêm de cultivos 

irrigados e 1 milhão de plantios de sequeiro. Ocorreu um aumento considerado 

pequeno na área plantada e um maior percentual na produtividade média. O Sul do 

país teve um grande destaque, especialmente para o Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina.  

Em 2019 a Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) elaborou um 

levantamento sobre o consumo per capita de arroz no Brasil é de 34 kg por habitante 

o que demonstra uma grande importância desse prato para os brasileiros (ABMRA, 

2019). O consumo dos brasileiros é menor que o valor do consumo mundial de arroz 

previsto pela FAO em 2021, que é de aproximadamente 54 quilogramas por habitante 

por ano. 
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Os orizicultores brasileiros basicamente destinam a produção a três canais: 

Vendas para formação de estoques públicos e privados e vendas para a indústria e 

exportação. O volume de exportação ainda é baixo, mas o Brasil tem condições de 

não ser mais um fornecedor de arroz residual no mercado internacional e passar a ser 

um importante exportador. Isso se dá pela capacidade de expansão das áreas de 

cultivo bem como pelo aumento na produtividade média (SOSBAI, 2018). 

No Rio Grande do Sul, a produção da safra 2020/21 foi a quarta maior da 

história e produtividade média foi uma das maiores dos últimos anos, com 8.750 kg/ha 

onde as regiões da Fronteira Oeste e Zona Sul tiveram as melhores médias do estado 

(CONAB, 2021). Estima-se que o valor total da produção atual de arroz seja de 6,3 

bilhões de reais, respondendo por 3% e 1,58% do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Produto Interno Bruto (PIB) do estado, 

respectivamente (SOSBAI, 2018). 
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3 CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS DE VÁRZEA UTILIZADOS PARA O CULTIVO 

DO ARROZ NO RIO GRANDE DO SUL 

A maior parte dos solos que compõem o ecossistema de várzea no sul do Brasil 

está localizada no Rio Grande do Sul (RS) ocupando aproximadamente 5,4 milhões 

de hectares no estado. Os solos de várzea são caracterizados por pequena 

profundidade, alta relação micro/macroporos, baixa condutividade hidráulica, sendo a 

camada B quase impermeável (WINKLER, 2018). Essas características conferem 

uma má drenagem natural, as quais são ideais para o acúmulo de água favorecendo 

o cultivo de arroz irrigado por alagamento (PINTO et al., 1999).  

Devido à heterogeneidade do material de origem e aos diferentes graus de 

hidromorfismo, os solos de várzea apresentam grandes diferenças na morfologia, 

características físicas, químicas e mineralógicas, resultando em serem divididos em 

diferentes classes, com diferentes limitações e aptidões de uso diversas (GOMES, 

2006). As áreas de terras baixas possuem principais classes de solos identificadas 

como Planossolos (incluindo Gleissolos associados) ocupando 54,3% do território, 

seguido dos Neossolos (17,2%), Chernossolos (15,1%), Gleissolos (7,3%), Argissolo 

(3,9%), Vertissolos (1,3%) e Organossolos (0,9%) (PINTO et al., 2017).  

Os solos hidromórficos apresentam aptidão para o cultivo de arroz irrigado, 

entretanto a drenagem executada através da construção de macrodrenos e 

microdrenos possibilitam a utilização dessas áreas com o cultivo de pastagem no 

inverno e com outras espécies produtoras de grãos no verão como a soja e o milho. 

A utilização do sistema plantio direto e a integração lavoura pecuária possibilita uma 

maior diversificação de renda ao produtor, além de outras vantagens como o acúmulo 

de matéria orgânica no solo, redução da erosão do solo, menor perda de nutrientes e 

maior controle de plantas daninhas (GOMES, 2006; CARMONA et al., 2018). 
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4 ALTERAÇÕES ELETROQUÍMICAS EM SOLOS DE VÁRZEA. 

Os solos de várzea quando alagados naturalmente e as lavouras de arroz 

irrigadas por alagamento sofrem alterações eletroquímicas do solo, que são 

representadas pelo potencial redox (Eh) e potencial hidrogeniôico (pH) da solução do 

solo. Inicialmente, o alagamento do solo promove a substituição de ar por água nos 

espaços porosos e a formação de uma camada de água no solo que limita as trocas 

gasosas com a atmosfera e o oxigênio restante é rapidamente consumido e 

praticamente desaparece do solo porque a difusão de gases através da água é muito 

baixa (CAMARGO, 1999).  

Isso torna o ambiente anaeróbio e propício para bactérias anaeróbias 

provocando o processo de redução do solo, promovendo alterações eletroquímicas e 

afetando a dinâmica de vários nutrientes na solução do solo (VAHL, 1999). A redução 

de compostos oxidados do solo por microrganismos anaeróbios segue uma 

sequência: nitrato, óxido de manganês, óxido de ferro e sulfato (SOUSA et al., 2010).  

Os solos de várzea quando alagados naturalmente e as lavouras de arroz 

irrigadas por alagamento sofrem alterações eletroquímicas do solo, que são 

representadas pelo potencial redox (Eh) e potencial hidrogeniônico (pH) da solução 

do solo. A intensidade de formação de compostos reduzidos pode ser quantificada 

pela determinação do potencial de redução do solo (Eh). Conforme ocorre o aumento 

do número de substâncias reduzidas, o Eh torna-se com valores mais negativos.  

Após o alagamento do solo, ocorre o consumo de oxigênio pelas bactérias 

aeróbias do solo. Em seguida, as bactérias anaeróbias utilizaram as substâncias 

oxidadas do solo como fonte de oxigênio, seguindo uma sequência ordenada 

termodinâmica.   

O primeiro composto que recebe elétrons é o nitrato, que é o primeiro a ser 

reduzido por apresentar maior afinidade. Por meio da desnitrificação, é reduzido a 

óxido nitroso (N²O) e nitrogênio elementar (N²), ambos liberados na atmosfera (VAHL; 

SOUSA, 2004).  

Portanto, não deve ser adicionado qualquer fertilizante de nitrogênio contendo 

nitrato, caso contrário, ele será perdido devido à desnitrificação. Posteriormente, 
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ocorre a redução dos óxidos mangânicos (Mn+4) a manganosos (Mn+2), o qual 

apresenta alta solubilidade na solução do solo. No entanto, o teor de manganês na 

solução do solo é baixo, o que não causará toxidez de manganês no arroz irrigado no 

Rio Grande do Sul. (GONÇALVES, 2007). 

O alagamento contínuo aumenta as condições de anaerobiose, ocorrendo a 

redução do óxido de ferro (Fe3+) a óxido ferroso (Fe2+), aumentando a solubilidade e 

disponibilidade desse íon (SCHMIDT, 2013). Portanto, pode saturar a solução do solo 

e causar toxidade de ferro direta e indireta em lavouras de arroz irrigado (VAHL, 1999). 

A toxidez por ferro é um distúrbio nutricional relacionado à absorção excessiva 

do elemento pelas plantas, assim classificado como, "toxicidade direta". Já a ‘’toxidade 

indireta’’ é a carência generalizada de outros nutrientes, causada pelo alto teor de Fe 

solúvel no meio de cultivo (VAHL, 1991).  

No Brasil, a principal e mais importante forma de toxidez por ferro é a toxidade 

indireta (SCHMIDT, 2009). Este comportamento irá variar com o pH, teor de matéria 

orgânica e da concentração e reatividade dos óxidos de ferro (PONNAMPERUMA, 

1972). 

Em solos arenosos com baixos teores de Mn+2 e Fe+3, o processo de redução 

pode continuar. Então, o Sulfato (SO4) começa a se reduzir a gás sulfídrico (H2S). 

Essas condições podem levar à deficiência de enxofre e necessitando o uso de 

algumas fontes de enxofre, como o sulfato de amônio no cultivo tradicional ou uma 

calda sulfocálcica em sistemas orgânicos (CARMONA et al., 2009). 

Segundo Ponnamperuma (1972), a última reação de redução no processo de 

inundação do solo se deve à redução do CO2 (dióxido de carbono) CH4 (metano), o 

qual apresenta o maior potencial de aquecimento para o efeito estufa. 

Todas as reações mencionadas acima no solo alagado envolvem o consumo 

de íons H +, o que aumenta o pH do solo quando o solo está submerso. Com o 

alagamento prolongado nessa área, os prótons são consumidos no processo de 

redução de compostos oxidantes, o que faz com que o pH do solo aumente 

naturalmente, fenômeno denominado de “auto calagem” (SOUSA et al., 2009). 



19 

 

 

5 EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS DO ARROZ IRRIGADO 

O arroz tem necessidades muito altas de nutrientes e precisa estar disponível 

a qualquer momento quando necessário, para não limitar a produtividade. O nitrogênio 

é o nutriente mais acumulado nas plantas de arroz, é um componente da clorofila, que 

pode aumentar a área foliar das plantas, aumentando a eficiência de interceptação da 

radiação solar e a taxa de fotossíntese, aumentando assim a produção de grãos 

(SCIVITTARO; GONÇALVES,2009). 

Os resultados obtidos por Reis et.al (2005) em uma lavoura de arroz relacionou 

a absorção de nutrientes aplicados a cultura e a quantidade de nutrientes exportados 

para os grãos na colheita. Com uma média entre três cultivares de arroz, constatou a 

exportação de 60% do nitrogênio, 59% do fósforo, 47% do enxofre, 23% do magnésio, 

19% do cálcio e 15% do potássio. A quantidade de nutrientes que é exportada pelos 

grãos necessita ser reposta ao solo através de adubações. 

Os resultados se assemelham a Schmidt (2017) que constatou que para a 

produção de uma tonelada de grãos de arroz em lavouras do Estado de Santa 

Catarina cultivadas no sistema pré-germinado são exportados em média 9,2 kg de N; 

2,6 kg de P; 2,2 kg de K; 240 g de Ca; 970 g de Mg e 530 g de S (SCHMIDT et al. 

2017). 

O nitrogênio é um dos principais nutrientes para a alta produtividade do arroz 

na maioria dos solos brasileiros. O papel do nitrogênio na produtividade dos grãos 

está relacionado ao aumento da fotossíntese, que afeta diretamente o perfilhamento, 

a produção de biomassa e os componentes da produção (número de panículas m², 

número de grãos por panícula e massa de mil grãos) (LACERDA; NASCENTE, 2021).   

O nitrogênio é o principal fator limitante para o desempenho nutricional e 

produtivo de variedades de arroz irrigado em solos de baixa fertilidade (SCIVITTARO 

et.al, 2018). Devido à sua mobilidade e capacidade de transformação (processo de 

desnitrificação, volatilização e lixiviação), os fertilizantes são facilmente perdidos para 

o meio ambiente quando não são manuseados de maneira adequada (FREITAS et 

al., 2008).  
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Para cada tonelada de grãos de arroz produzida são extraídos 15 a 17 kg de 

nitrogênio (MAE, 1997). As mudanças na eficiência do uso do nitrogênio são causadas 

por fatores como diferenças nas condições ambientais. 

O fósforo é o segundo nutriente mais exigido pela cultura do arroz irrigado. Ele 

está disponível no solo e provém principalmente do fósforo adsorvido nos óxidos de 

ferro, que serão dessorvidos durante a redução dos óxidos férricos (Fe+3) para óxidos 

ferrosos (Fe+2), o que promove o aumento do fósforo disponível na solução do solo 

(VAHL, 1999). 

O fósforo é um dos principais nutrientes do arroz e sua deficiência afetará a 

planta, resultando em diminuição do crescimento, do perfilhamento e do sistema 

radicular, resultando em queda na produtividade (FAGERIA, 1999). 

Outro macronutriente exigido para o arroz é o potássio (K). É um nutriente 

essencial que desempenha um papel em diversos processos fisiológicos e 

bioquímicos das plantas, destacando-se a regulação osmótica, a ativação enzimática, 

a regulação do pH e o equilíbrio iônico celular, a regulação da transpiração estomática 

e o transporte de produtos fotossintéticos (DOBERMANN, FAIRHURST, 2000).  

Segundo os resultados da pesquisa de Hartari et.al (2018), demonstram que a 

aplicação de potássio tem muitos benefícios para o cultivo de arroz, incluindo 

promoção do desenvolvimento da raiz, aumento da vitalidade da planta, redução do 

acamamento, aumento da resistência a pragas e doenças, aumento da produção de 

perfilhos, matéria seca da raiz e parte aérea, aumento do número de grãos cheios e 

peso de grãos. 

O cálcio (Ca) é o quarto nutriente mais importante necessário para o arroz 

irrigado. A produção de uma tonelada de arroz irrigado requer a extração de 5,3 quilos 

de cálcio do solo (FAGERIA et al. 1995). Proveniente principalmente do cálcio 

trocável, que é retido nas cargas negativas da matéria orgânica e nos argilominerais 

2:1 (MALAVOLTA, 2005). 

O cálcio é um nutriente imóvel nas plantas, portanto, haverá sintomas de 

deficiência de cálcio nas folhas jovens. À medida que a deficiência aumenta, as folhas 

terminais morrem, causando o encolhimento severo da planta. À medida que a 
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deficiência persiste, as folhas mais velhas desenvolvem necrose marrom-

avermelhada nas nervuras (FAGERIA et al.1995). 

Magnésio (Mg) é o quinto nutriente mais necessário para o arroz irrigado. A 

produção de uma tonelada de arroz irrigado requer a extração de 3,2 kg de magnésio 

do solo, principalmente do cálcio trocável, que fica retido nas cargas negativas de 

matéria orgânica e dos argilominerais 2:1. (FAGERIA et al.,1995; MALAVOLTA, 

2005). 

Os sintomas de deficiência iniciam-se nas folhas mais velhas, com coloração 

amarelada e, mais tarde, a área entre as nervuras da folha torna-se alaranjada. 

Quando a deficiência se espalha por toda a folha, esta fica completamente seca 

(FAGERIA et al. 1995). 

O enxofre (S) é o sexto nutriente necessário para a produção de arroz irrigado. 

Para produzir uma tonelada de grãos de arroz irrigado, é extraído 10 kg. Os sintomas 

da deficiência de enxofre são semelhantes aos da deficiência de nitrogênio. A 

diferença básica é que a deficiência de enxofre inicia nas folhas novas e nitrogênio 

nas folhas velhas. Inicialmente, as folhas com essa deficiência ficarão amarelo-

esverdeadas. À medida que a carência se intensifica, quase todas as folhas ficam 

secas (CARMONA et al. 2009). 

O nível crítico de enxofre no solo é de 10 mg Kg-1 de solo. Os teores de enxofre 

no solo e as deficiências de enxofre são corrigidos com a utilização de sulfato de 

amônio no estádio V3-V4 da cultura de arroz irrigado. Um modo prático de atender a 

essa demanda é substituir um saco de uréia por hectare por dois sacos de sulfato de 

amônio por hectare na primeira adubação nitrogenada. 
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6 RECOMENDAÇÕES DE CALAGEM E ADUBAÇÃO NA CULTURA DE ARROZ 

IRRIGADO. 

As recomendações de adubação para arroz irrigado estão relacionadas à 

resposta esperada da cultura à fertilização, que é estabelecida em função da 

suficiência de todos os fatores que afetam a produtividade do arroz, elevando a 

expectativa de incremento da produtividade proporcionalmente à sua adequação 

(SOSBAI, 2018). 

6.1  CALAGEM 

A utilização de calcário no arroz irrigado tem como objetivo fornecer um 

radicular adequado para as plantas, pela diminuição de elementos potencialmente 

tóxicos (alumínio, manganês e ferro) e / ou aumentando a disponibilidade de 

nutrientes (SOSBAI, 2018). Com isso corrigir a acidez do solo, suprir as deficiências 

de cálcio (Ca) e magnésio (Mg) e tornar as condições de solo mais adequadas ao 

crescimento da cultura até o início do alagamento. 

As indicações de calagem pressupõem a sua utilização integrada às 

recomendações de adubação e em consonância com as demais práticas 

agronômicas. O objetivo da calagem é obter o máximo retorno econômico em médio 

prazo, ou seja, para um período de aproximadamente cinco anos. A indicação de uma 

nova aplicação de corretivo só deverá ser feita após esse período, mediante uma nova 

análise de solo, cuja decisão deverá se basear nas considerações aqui apresentadas 

e no acompanhamento do rendimento da cultura. 

Quando o arroz é semeado em solo seco e a irrigação é iniciada entre 15 e 30 

dias após a emergência (sistemas convencional, plantio direto e cultivo mínimo), as 

condições de solo mais adequadas ao crescimento da cultura, provocadas pela 

inundação, ocorrem em de duas a cinco semanas, o que pode coincidir com o estádio 

de diferenciação da panícula, para cultivares de ciclo precoce e médio. Considerando-

se que é nesse período que a planta está mais sensível aos efeitos da acidez do solo, 

a calagem passa a ser essencial para propiciar condições favoráveis para o seu 
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estabelecimento. A indicação da calagem somente se justifica quando o pH em água 

for menor que 5,5 e a saturação por bases menor que 65% (Tabela 1). 

Tabela 1 — Critérios para definição de necessidade, quantidades de corretivos da 

acidez (PRNT 100%) e procedimentos associados. 

Fonte: SOSBAI (2018). (1) Não aplicar quando V = 65% e saturação por Al na CTC < 10%. (2) Calcário 

dolomítico para suprir Ca e Mg. (3) Não aplicar se Ca trocável = 4,0 e Mg trocável = 1,0 cmolc/dm3. 

Definida a necessidade de correção da acidez do solo, indica-se as 

necessidades de calcário determinadas pelo índice SMP para elevar o pH até o valor 

desejado (Tabela 2). 

Em sistemas de cultivo de arroz em sucessão e/ou rotação com culturas de 

sequeiro, como pastagens, soja, sorgo e milho, deve-se fazer a correção para elevar 

o pH do solo até 6,0, pela maior exigência dessas culturas. A calagem do solo a pH 

6,0 pode também minimizar os efeitos prejudiciais da toxidez por ferro ao arroz 

irrigado, que passou a se manifestar mais intensamente no Rio Grande do Sul e em 

Santa Catarina em cultivares do tipo modernas. 

  

Sistema de semeadura Critérios de decisão Quantidade de calcário equivalente 

Solo seco pH < 5,5(1) 1 SMP para pH água 5,5 Incorporado 

Pré-germinado ou transplante de mudas V ≤ 40%(3) NC = (40 - V%)/100 * CTCpH7,0
(2) 
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Tabela 2 — Recomendações de calcário (PRNT = 100%) para corrigir a acidez, 

visando elevar o pH em água para 5,5 e 6,0 pelo índice SMP. 

Índice SMP pH 5,5 pH 6,0 

 T ha-1 T ha-1 

≤ 4,4 15 21 

4,5 12,5 17,3 

4,6 10,9 15,1 

4,7 9,6 13,3 

4,8 8,5 11,9 

4,9 7,7 10,7 

5 6,6 9,9 

5,1 6 9,1 

5,2 5,3 8,3 

5,3 4,8 7,5 

5,4 4,2 6,8 

5,5 3,7 6,1 

5,6 3,2 5,4 

5,7 2,8 4,8 

5,8 2,3 4,2 

5,9 2,0 3,7 

6,0 1,6 3,2 

Fonte: SOSBAI (2018)  
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Especificamente nos casos de solos com baixo poder tampão (arenosos e/ou 

pobres em matéria orgânica, geralmente com índice SMP maior que 6,3), o índice 

SMP pode subestimar a acidez potencial e, consequentemente, indicar uma dose de 

calcário insuficiente para elevar o pH até o valor desejado, motivo pelo qual 

recomenda-se usar equações polinomiais que levam em conta os teores de matéria 

orgânica e de Al trocável para definir a dose de calcário: 

NC pH 5,5 = - 0,653 + 0,480 MO + 1,937 Al 

Onde: NC = necessidade de calcário (PRNT 100%), em t/ha, para corrigir a 

camada de 0 a 20 cm ao pH de referência de 5,5; MO e Al = representam, 

respectivamente, os teores de matéria orgânica, em porcentagem, e de Al trocável do 

solo, em cmolc/dm3.  

Para se obter os efeitos esperados, o calcário deverá ser aplicado, 

preferencialmente, três ou mais meses antes da semeadura do arroz. Contudo, 

resultados experimentais demonstram que a aplicação do calcário de ótima qualidade 

(PRNT próximo a 100%) produz retorno econômico já no primeiro cultivo, quando 

aplicado até 30 dias antes da semeadura. 

Uma boa incorporação de calcário, principalmente em solos já cultivados, tem 

sido obtida com gradagem (ou pelo uso de enxada rotativa), seguida de aração e de 

nova gradagem. A finalidade da primeira gradagem é melhorar a distribuição e, ao 

mesmo tempo, promover a pré-incorporação do calcário na camada superficial do 

solo, anteriormente a lavração. 
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6.2 ADUBAÇÃO 

6.2.1 NITROGÊNIO 

As doses de nitrogênio são definidas com base no teor de matéria orgânica do 

solo para o arroz irrigado cultivado no sistema de semeadura de solo seco no Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina (Tabela 3).  

Para sistemas de semeadura em solos secos, recomenda-se aplicar de 10 a 

20 kg de nitrogênio por hectare (dependendo da dose a aplicar, da expectativa de 

produtividade e do tipo de resíduo da cultura anterior) no momento da semeadura e 

em cobertura o restante. Neste caso, se a quantidade de N em cobertura for de até 

100 kg/ha, aproximadamente 2/3 da dose total deve ser aplicada no estágio V3/V4 (ou 

seja, antes do perfilhamento ou no início do perfilhamento), e deve ser aplicado em 

1/3 da dose na iniciação da panícula (estágio R0) para que a planta tenha o melhor 

suprimento desse nutriente (SOSBAI, 2018). 

A primeira adubação de cobertura com nitrogênio preferencialmente em solo 

seco, desde que a inundação da lavoura seja executada o mais rápido possível (tempo 

máximo entre a aplicação de N e a inundação da lavoura de três dias). A aplicação de 

nitrogênio em cobertura após a inundação deve ser realizada sobre a lâmina de água. 

Nestes casos, o ciclo da água na lavoura deve ser interrompido por pelo menos três 

dias (SOSBAI, 2018). 

Tabela 3 — Recomendação de adubação nitrogenada para o arroz Irrigado, 

considerando a expectativa de resposta adubação 

Teor de matéria  
orgânica do solo 

Expectativa de resposta 
à adubação Média 

Expectativa de resposta 
à adubação Alta 

Expectativa de resposta à 
adubação Muito alta 

% Kg ha-1 de N 

≤ 2,5 90 120 150 

2,6 - 5,0 80 110 140 

> 5,0 ≤ 70 ≤ 100 ≤ 100 

Fonte: SOSBAI (2018).  
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6.2.2 FÓSFORO 

As doses de fósforo são indicadas com base no teor de fósforo disponível no 

solo, extraído pelo método mehlich-1, para o arroz irrigado cultivado nos sistemas e 

semeadura em solo seco nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Tabela 

4). 

Para o caso em que o teor de fósforo for superior a duas vezes o teor crítico, 

ele é considerado "muito alto", e o valor da tabela pode ser reduzido ou equivalente 

às quantidades de exportação pelos grãos. Nos sistemas de semeadura em solo seco, 

o fertilizante fosfatado deve ser aplicado e incorporado ao solo no momento da 

semeadura (SOSBAI, 2018). 

Tabela 4 — Recomendação de adubação fosfatada para o arroz irrigado, 

considerando a expectativa de resposta à adubação. 

Interpretação do teor de P(1) Expectativa de resposta à adubação 

 Média Alta Muito alta 

 Kg ha-1 de P2O5 

Muito baixo 60 70 80 

Baixo 50 60 70 

Médio 40 50 60 

Alto 30 40 50 

Muito alto ≤ 30 ≤ 40 ≤ 50 

Fonte: SOSBAI (2018). (1) Método Mehlich -1. 
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6.2.3 POTÁSSIO 

As doses de potássio com base no teor no solo, extraído pelo método Mehlich-

1, para o arroz irrigado cultivado nos sistemas de semeadura em solo seco nos 

estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Tabela 5). 

Em sistemas de semeadura em solo seco, é melhor fertilizar na época da 

semeadura. A aplicação precoce deste nutriente pode na prática apresentar riscos de 

perdas desse nutriente em solos arenosos e/ou declivosos em condições de alta 

precipitação pluvial (SOSBAI, 2018). 

Tabela 5 — Recomendação de adubação potássica para o arroz irrigado, 

considerando a expectativa de resposta à adubação. 

Interpretação do teor de K(1) Expectativa de resposta à adubação 

 Média Alta Muito alta 

 kg/hectare de K2O 

Muito baixo 95 110 125 

Baixo 75 90 105 

Médio 55 70 85 

Alto 35 50 65 

Muito alto ≤ 35 ≤ 50 ≤ 65 

Fonte: SOSBAI (2018).  (1) Método de Mehlich 
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7 MANEJO DOS ADUBOS QUÍMICOS UTILIZADOS NA CULTURA DE ARROZ 

IRRIGADO 

A adubação química usada pela maioria dos produtores de arroz inclui 

adubação de base e de cobertura. Na adubação de base, a aplicação ocorre na linha 

de adubos formulados NPK. De modo geral, as fórmulas mais comumente usadas no 

Rio Grande do Sul são 5-10-20, 5-20-20 e 10-20-20 (IRGA, 2018).  

Na ausência de formulação pode-se usar o MAP ou DAP e o cloreto de potássio 

na adubação de base. 

A uréia é usada como adubação de cobertura, a qual é aplicada nos estádios 

V3-V4 antes da entrada da lâmina de água. Posteriormente, é realizada uma segunda 

aplicação de ureia na fase de diferenciação da panícula no estádio V8 (SOSBAI, 

2018). Uma das duas aplicações de ureia em cobertura pode ser substituída pela 

aplicação de sulfato de amônio para suprir a deficiência de enxofre no solo. 

Anghinoni e Carlos (2019) resolveram os problemas relacionados ao manejo 

da fertilização nitrogenada em cobertura para arroz irrigado e reiteraram a importância 

da divisão da adubação de acordo com a taxa de absorção e quantidade de nitrogênio 

aplicada nas plantas, observando a relevância da perda deste nutriente para o meio 

ambiente. Os fatores de produtividade do arroz respondem à quantidade de nitrogênio 

aplicada, principalmente no número de panículas por metro quadrado (ELY, 2020). 

No caso de atraso na entrada da lâmina de água na lavoura no estádio V3 ou 

V4, recomenda-se o uso de uréia inibidora de urease para retardar a volatilização 

(SCIVITTARO et al., 2010). Evitando-se assim a volatilização do nitrogênio para a 

atmosfera. 

Em solos arenosos, a ureia cloretada pode ser usada para aplicar potássio em 

cobertura, para evitar sua lixiviação. Nesse tipo de solo, caso seja observada 

deficiência de enxofre, pode-se utilizar sulfato de amônio no lugar da uréia 

(CARMONA et al., 2009). 
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8 FONTES ALTERNATIVAS DE NUTRIENTES NA CULTURA DE ARROZ 

IRRIGADO 

Devido ao elevado preço dos adubos químicos utilizados na cultura de arroz 

irrigado tem sido buscada outras fontes alternativas de nutrientes. Dentre essas fontes 

alternativas destacam-se a utilização de bactérias fixadoras de N, compostos 

orgânicos e remineralizadores.  

8.1 COMPOSTO A BASE DE CAMA DE AVIÁRIO 

Os sistemas de criação de animais geram vários resíduos orgânicos. Esses 

resíduos têm causado impactos ambientais consideráveis e seu uso como adubos e 

condicionadores de solo na agricultura tem se tornado uma alternativa interessante 

para proteger o meio ambiente e reduzir os custos agrícolas (MELLO; VITTI, 2002). 

Dentre os resíduos amplamente utilizados, destaca-se o resíduo da criação 

intensiva de aves, denominado cama de aviário. Esse tipo de resíduo não é apenas 

rico em nutrientes, mas também de baixo custo, e os agricultores podem usá-lo na 

adubação de culturas agrícolas. (COSTA et al., 2009). A cama de aviário é composta 

com outros materiais orgânicos, gerando comercialmente o composto a base de cama 

de aviário 

Os principais nutrientes presentes no composto a base de cama de aviário são 

nitrogênio (N), fósforo (P), e o potássio (K) que também estão presentes nos principais 

componentes de adubos minerais comerciais.  
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8.2 AZOSPIRILLUM BRASILENSE 

As bactérias do gênero Azospirillum são um tipo de bactérias promotoras do 

crescimento vegetal que pode ser encontrado em quase todos os lugares da Terra, 

existem 14 tipos diferentes, incluindo o Azospirillum brasilense (HUNGRIA, 2011). 

Esse quando combinada com plantas da família Poaceae (antiga gramineae) como 

milho, aveia, trigo e arroz, apresenta resultados satisfatórios em agroecossistemas 

(DÖBEREINER, 1977).  

O uso de Azospirillum brasilense no cultivo de arroz no Brasil tem apresentado 

resultados promissores em relação aos meios de produção sustentáveis, destacando 

a contribuição relacionada à morfologia vegetal e ao aumento da produtividade de 

grãos (VOGEL et al., 2013). Rodrigues et al. (2015) em Selvíria-MS, concluiu que 200 

mL de inoculante podem ser usados para 50 kg de sementes promovendo um 

aumento de 22% na produtividade de grãos da variedade IAC 202.  

As bactérias contribuem para a eficiência de germinação das sementes, o 

aumento do acúmulo de N nas plantas e grãos, a elevação da área radicular e da 

altura das plantas, a contribuição positiva na massa verde-seca e no número de 

panículas, além de uma substituição parcial da adubação de nitrogenada necessária 

(VOGEL et al., 2013). 

Hungria (2011) classifica o mercado brasileiro de fertilizantes como frágil e 

dependente de importação, o que torna o uso de fertilizantes à base de bactérias 

promotoras de crescimento de plantas (BPCP) uma estratégia viável por sua 

disponibilidade, preço, logística e os benefícios por menor poluição ambiental. 
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9 MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em uma propriedade localizada no município de 

Agudo, RS. As unidades experimentais foram parcelas com dimensões de 1,5m de 

largura x 2m de comprimento, totalizando uma área de 3m2.  

Antes da implantação do experimento, foram coletadas amostras de solo da 

área na profundidade de 0,0 a 0,2m, e realizada a análise química (Tabela 6), para 

fins de correção do solo. Foi incorporado uma dose de calcário dolomítico equivalente 

a 8,5 T ha-1 a PRNT 90%.  

Tabela 6 — Caracterização físico-química do solo utilizado. 

MO Argila SMP pH H20 CTCpH7 Ca Mg P K Saturação  

 - gkg-1-  -- cmolcdm3-- -mg dm3- Al % % 

1,24 200 4,9 5,7 9,5 2,1 0,9 5,1 62 23,3 34 

Fonte: SCHÜLLER, M. (2021). 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso com quatro 

repetições. O experimento foi um fatorial 2 x 2, os quais consistiram dos seguintes 

fatores e níveis, respectivamente: a) Fator Inoculante: sem inoculação, com 

inoculação de Azospirillum brasiliense; b) Fator Adubo Orgânico (equivalente em T ha-

1): 0 e 5. 

Foi utilizado o sistema convencional em semeadura de solo seco, com o 

preparo do solo com a incorporação do composto orgânico Folhito® (Tabela 7) na 

camada de 0-0,2m sendo realizado anteriormente a inoculação e a semeadura. 
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Tabela 7 — Análise do composto orgânico Folhito®. 

 Teor de umidade C/N  C          N         P         K     Ca Mg 

%  ------------------------ g kg-1 ------------------------ 

42      17,1 344        19,69      12,44      29,70 49,73 7,27 

Fonte: SCHÜLLER, M. (2021). 

A inoculação das sementes (IS) com produto comercial (PC) líquido 

(Azospirillum brasilense, estirpes AB-V5 e Ab-V6 – 100mL 50 kg-1 sementes) AzTotal 

+ aditivo (50mL 50 kg-1 sementes) na concentração de 1,0 109 ufc mL-1 foi realizada 

nas sementes, anteriormente a semeadura das cultivares de arroz irrigado IRGA 424 

RI. 

A semeadura foi realizada no dia 2 de novembro de 2020, sendo que cada 

unidade experimental recebeu nove linhas espaçadas de 0,17m (Figura 1), 

equivalente a densidade de semeadura de 100 kg ha-1. No estádio V3, foi iniciada a 

irrigação das parcelas, buscando-se uma lâmina de 5 a 7 cm de altura. 

 

Figura 1. Área experimental 

As características avaliadas durante o experimento foram as seguintes: 

concentração de N, índice relativo de clorofila, massa seca da parte radicular, número 

de panículas por m2, número de grãos por panícula, peso de 1000 grãos, 

produtividade de grãos. 
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Para a determinação do teor foliar de nitrogênio, utilizou-se amostra composta 

pela folha bandeira coletada de 20 plantas por unidade experimental no estádio de 

florescimento pleno (R4). O material vegetal colhido foi seco até atingir a massa 

constante. Após a moagem, foi submetida a análise química para determinação dos 

teores de nitrogênio. 

O índice relativo de clorofila (IRC) foi medido com clorofilometro SPAD 502, 

utilizando-se a folha bandeira de 20 plantas por unidade experimental no estádio R4. 

Em cada folha, os resultados originaram-se da média de medidas feitas nas posições 

basal, intermediária e apical. 

A massa seca das raízes (g planta-1) foi obtida pela contagem do número de 

raízes em 20 plantas coletadas no estádio V6 por unidade experimental. 

Posteriormente a coleta das plantas, ocorreu a separação da raiz da parte aérea das 

plantas, sendo em seguida as raízes separadas do solo através do molhamento das 

mesmas. Posteriormente, as amostras foram secas até a manutenção da massa 

constante e em seguida efetivada a pesagem. 

O número de panículas por m2 foi obtido pela contagem do número de 

panículas numa área de 0,25m2. O número de grãos por panícula foi obtido pela média 

da contagem de 20 panículas por unidade experimental. Posteriormente, foi realizado 

o peso de 1000 grãos. 

A produtividade de grãos foi realizada na maturação da colheita (R9) obtida 

pelo peso dos grãos colhidos numa área de 0,25 m2, posteriormente foi obtida a 

umidade dos grãos. Os dados foram transformados em kg ha-1, utilizando a seguinte 

equação:  

Produtividade (Kg ha-1) = Peso Bruto – [Peso bruto x (% Umidade da amostra 

– 13) /87 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e posterior comparação 

de média pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade, utilizando o programa 

computacional ASSISTAT ® (SILVA, 2016).  
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10 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na análise de variância referente ao teor de N e o IRC foi observada interação 

significativa entre os fatores estudados (Tabela 8). Observou-se que tanto na 

ausência como na presença do composto orgânico, a utilização do Azospirillum 

brasilense resultou em maior teor de N e IRC em relação a testemunha. Isso 

demonstra que a fixação biológica de N e a produção de massa radicular estimuladas 

pelas bactérias possuem efeito na concentração de N nos tecidos das plantas e no 

IRC. 

Fagundes et al. (2013) observou que a inoculação de genótipos de arroz com 

as bactérias diazotróficas promoveu aumento no IRC mostrando uma tendência de 

aumentar a clorofila com a fixação biológica. COCCO et al. (2019) observaram que as 

bactérias diazotróficas inoculadas com e sem adição de aditivos em arroz irrigado 

obtiveram valores de ICR de 28,5 a 31,1. SHADCHINA; DMITRIEVA (1995) 

demonstraram que o ICR se correlacionou com as concentrações de N, sendo, 

portanto, indicativos do nível do nutriente na planta.  

Diversos resultados de pesquisa (GUIMARAES et al 2007; MALIK et al. 2002; 

BORTOLINI, 2015) demonstraram que a quantidade de N fixado pelas bactérias 

diazotróficas variaram de 30 a 45 Kg ha-1. A relação entre o nitrogênio e o índice 

relativo de clorofila é atribuída, principalmente, ao fato de que 50 a 70% do N total da 

folha ser integrante de enzimas (CHAPMAN; BARRETO, 1997) que estão associadas 

aos cloroplastos (STOKING; ONGUN, 1962). Sendo assim, a utilização do índice 

relativo de clorofila permite uma avaliação rápida e prática do teor de clorofila e 

consequentemente de nitrogênio (JESUS; MARENCO, 2008). 

Por outro lado, observou que tanto na ausência como na presença do 

Azospirillum brasilense, a utilização do composto orgânico resultou em maior teor de 

N e IRC em relação a ausência de adubação orgânica. Isso se deve as formas 

orgânicas de nitrogênio presentes no adubo orgânico, as quais serão mineralizadas 

ao longo do cultivo e serão absorvidas pelas plantas e contribuirão diretamente no 

teor de N no tecido foliar e no IRC.  
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O tratamento sem a presença de Azospirillum brasilense e sem a presença do 

composto orgânico foi o único tratamento que apresentou teor de N inferior que a faixa 

de classificação adequada recomendada (23 a 28 g kg-1) pela CQFS RS/SC (2016), 

isso se refletiu no ICR, o qual foi menor neste tratamento. 

Tabela 8 — Teor de Nitrogênio (N) e Índice Relativo de Clorofila (IRC) no estádio de 

florescimento pleno (R4) em função dos tratamentos utilizados. 

Inoculação 

Composto Orgânico 

Sem Com 

            --------------------- N (g kg-1)  ------------------- 

Sem 18,10 bB 24,10aB 

Com 23,30 bA 26,10aA 

          --------------------- IRC -------------------------- 

Sem 26,5bB 29,5aB 

Com 29,4bA 31,5aA 

Fonte: SCHÜLLER, M. (2021). Médias seguidas pela letra minúscula na linha e pela mesma letra 

maiúscula na coluna não diferem entre si (Duncan, 5%). 

Na análise de variância referente a massa seca das raízes, número de 

panículas, grãos por panícula, peso de 1000 grãos e rendimento de grãos foi 

observada interação significativa entre os fatores estudados (Tabela 9). Observou-se 

que tanto na ausência como na presença do composto orgânico, a utilização do 

Azospirillum brasilense resultou em maior peso de massa seca das raízes, número de 

panículas, grãos por panícula, peso de 1000 grãos e rendimento de grãos em relação 

a ausência de inoculação. Isso demonstra que a fixação biológica de N realizada pelas 

bactérias e a produção de massa radicular estimulada provavelmente pelos hormônios 

através delas exerceram efeitos nos componentes dos rendimentos de grãos.  

A bactéria Azospirillum possui a capacidade de modificar o sistema radicular, 

incrementando, além do número de radicelas, o diâmetro das raízes laterais e 
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adventícias, provavelmente devido a produção, pelas bactérias, de substâncias 

promotoras de crescimento, como auxinas, giberelinas e citocininas (CAVALETT et al. 

2000). Tais modificações melhoram a absorção de água e nutrientes do solo 

resultando em melhor crescimento e desenvolvimento de plantas. 

Por outro lado, observou que tanto na ausência como na presença do 

Azospirillum brasilense, a utilização do composto orgânico resultou em maior peso de 

massa seca das raízes, número de panículas, grãos por panícula, peso de 1000 grãos 

e rendimento de grãos em relação a ausência do composto orgânico. Isso se deve as 

formas orgânicas de nitrogênio, fósforo e enxofre presentes no adubo orgânico, as 

quais serão mineralizadas ao longo do cultivo e serão absorvidas pelas plantas e 

contribuirão diretamente nos componentes do rendimento. 

O tratamento que resultou em maior teor de N, IRC, massa seca das raízes, 

número de panículas, grãos por panícula, peso de 1000 grãos, rendimento de grãos 

foi a combinação do Azospirillum brasilense com o composto orgânico. Isso se deve 

a interação positiva da combinação, a qual demonstrou que a disponibilidade de N 

ofertada por ambos atendeu à grande demanda por N exigida para a formação e 

desenvolvimento de estruturas vegetativas (raízes, colmo e folhas) e reprodutivas 

como a panícula e os grãos que são consideradas drenos fortes (FAGERIA, 1999). 
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Tabela 9 — Massa seca das Raízes, Número de panículas, grãos por panícula, peso 

de 1000 grãos e rendimento de grãos em função dos tratamentos utilizados. 

Inoculação 

Composto Orgânico 

Sem Com 

        ----- Massa seca das raízes (g planta-1) ----- 

Sem 0,1420bB 0,1910aB 

Com 0,1850bA 0,2350aA 

          ------------- Panículas m2 ------------------------ 

Sem 435bB 530aB 

Com 520bA 560aA 

 ----------------- grãos panícula -1 --------------------- 

Sem 58bB 75aB 

Com 75bA 85aA 

 --------------- peso de 1000 grãos ----------------- 

Sem 21,55bB 23,50aB 

Com 22,80bB 25,50aA 

 ------------ Rendimento de Grãos kg ha-1
----------------- 

Sem 5437bB 9715aB 

Com 8892bA 12138aA 

Fonte: SCHÜLLER, M. (2021). Médias seguidas pela letra minúscula na linha e pela mesma letra 

maiúscula na coluna não diferem entre si (Duncan, 5%). 
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A análise econômica apresentada na Tabela 10, demonstra que o tratamento 

com a presença de Azospirillum brasilense e da aplicação do composto orgânico 

resultou em maior lucratividade quando comparado aos demais tratamentos. Isso 

demonstra que a combinação do Azospirillum brasilense com o composto orgânico 

possibilita uma maior lucratividade ao produtor, além dos benefícios já mencionados 

como a maior disponibilidade de N e de outros nutrientes e o seu reflexo direto no 

desempenho das características vegetativas e reprodutivas observadas. Outros 

efeitos indiretos podem ocorrer em função desta combinação, como a melhoria das 

características físicas, biológicas e químicas do solo decorrente da própria aplicação 

do composto orgânico (agregação do solo, porosidade do solo, retenção de água; 

aumento da atividade microbiana devido à maior oferta de carbono e aumento da CTC 

do solo). 

Tabela 10 — Análise econômica da aplicação de diferentes tratamentos. 

Tratamentos         Produtividade.       Receita Bruta1          Custo2     Lucro 

-- kg ha-1 --       - Kg ha-1 -          -- R$ ha-1--        - R$ ha-1-   - R$ ha-1- 

Sem Inoc./Sem Adubo          5437           7611,80 0     7611,80 

Com Inoc. / Sem Adubo          8892         12448,80            15,00     12433,80 

Com Adubo/ Sem Inoc.          9715         13601,00            1950,00     11651,00 

Com Adubo/ Com Inoc.          12138         16993,20            1965,00     15028,20 

Fonte: SCHÜLLER, M. (2021). 1Média de preço do arroz irrigado praticado em Alegrete, RS em julho 

de 2021 (R$ 70,00 saca de 50 kg). 2 Média do Custo do Adubo Orgânico comercializado no RS, em 

julho de 2021 (R$ 390,00 por tonelada a granel, incluso o custo do frete); Média do Custo do Inoculante 

Aztotal comercializado no RS, em julho de 2021 (R$ 7,50 saca de 50 kg). 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A combinação do Azospirillum brasilense com o composto orgânico em todas 

as variáveis observadas foram superior aos demais tratamentos.  

O composto orgânico disponibiliza nitrogênio às plantas através da 

mineralização do N orgânico bem como é fonte de carbono para o Azospirillum 

brasilense, os quais são micro-organismos heterotróficos, estimulando a fixação 

biológica de N e seu fornecimento ao arroz.  

A utilização do Azospirillum brasilense e o composto orgânico a base de cama 

de aviário demonstrou atender as exigências da cultura de arroz bem como 

demonstrou ser rentável ao produtor. Além disso, é uma forma de aproveitar as formas 

gasosas de N disponíveis na atmosfera através da fixação biológica bem como 

aproveitar os resíduos gerados pela criação de aves. 
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