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RESUMO 

 

O arroz é um dos cereais mais cultivados no mundo e se destaca no Estado de Santa Catarina 

como uma das culturas mais produzidas. No estado, em sua grande maioria, é cultivado no 

sistema pré-germinado. Este sistema pode apresentar problemas como perdas de solo e de 

nutrientes, caso realizado um manejo incorreto no momento da drenagem das áreas. Nesse 

sentido o objetivo do trabalho foi quantificar e avaliar a perda de solo e de nutrientes em razão 

do tempo de espera para a drenagem da área após o preparo do solo. O experimento foi 

conduzido com quatro tratamentos: drenagem da água no dia do preparo do solo, um dia, três 

dias e cinco dias após o preparo do solo. Foram avaliados a perda de solo e de nutrientes no 

processo de drenagem dos quadros. A drenagem realizada logo após o preparo evidenciou 

maiores perdas de solo com 8.000 kg ha
-1

. Nas drenagens 1, 3 e 5 dias após o preparo do solo 

as perdas foram de 300 kg ha
-1

, 70 kg ha
-1

 e 900 kg ha
-1

, respectivamente. A perda potencial 

de nutrientes associados aos colóides orgânicos e minerais gerou maior perda de nutrientes no 

dia do preparo do solo comparado aos demais dias de drenagem, obtendo valores de 0,96 kg 

ha
-1

 de P, 0,88 kg ha
-1

 de K, 9,14 kg ha
-1

 de Ca e 1,59 kg ha
-1

 de Mg.. Aguardar de um a três 

dias após o preparo do solo para a drenagem evidencia elevada redução de perda de solo e dos 

nutrientes a ele associados. As perdas dos nutrientes K, Ca e Mg solúveis na solução do solo, 

no entanto, foram maiores e consideráveis quando a drenagem ocorreu três dias após o 

preparo do solo, com perdas de 4,561 kg ha
-1

 de K, 5,32 kg ha
-1

 de Ca e 2,1 kg ha
-1

 de Mg. As 

perdas de fósforo solúvel, por sua vez, embora consideradas muito baixas, apresentaram 

aumento alcançando 0,86 kg ha
-1

 à medida que aumentou o tempo entre o preparo do solo e a 

drenagem da água. O comportamento dos nutrientes pode ser justificado por meio das reações 

químicas que ocorrem após o alagamento do solo tornando-os disponíveis na solução. Tendo 

em vista os resultados obtidos, recomenda-se não realizar a drenagem da água no dia do 

preparo do solo, devendo-se aguardar de 1 a 3 dias, como forma de evitar prejuízos 

econômicos ao produtor e ambientais ao ecossistema.  

 

 

Palavras-chave: Oryza sativa L.. Sistema Pré-Germinado. Manejo da água.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O arroz é um dos principais grãos produzidos no país e no mundo, se destacando pela 

grande importância na alimentação humana. O cultivo de arroz pode ser realizado em diversos 

sistemas, sendo eles: convencional, cultivo mínimo, pré-germinado e por transplante. O sul do 

Brasil é responsável por 70% da produção nacional e como manejo, mormente no Estado de 

Santa Catarina, se destaca o sistema pré-germinado, onde é realizada a semeadura a lanço 

com sementes pré-germinadas em áreas inundadas com uma lâmina de água, 

preferencialmente uniforme.  

Os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuem grandes áreas de produção 

de arroz. Essas áreas, no entanto, já estão se tornando limitadas para aumentar a produção e 

atender o aumento da demanda por este grão, que está crescendo em função do aumento 

populacional. Desta forma, se torna imperioso buscar manejos alternativos dentro dos 

sistemas de cultivo para otimizar a produção nessas áreas onde já se tem o cultivo de arroz, 

atendendo os anseios de sustentabilidade ambiental, atualmente fortemente requeridas dos 

sistemas produtivos. 

Com intuito de aumentar a produtividade da cultura as práticas de manejo devem ser 

adequadamente analisadas, estudando-se o preparo do solo, o manejo da água de irrigação, 

tendo em vista a constante entrada e retirada de água, bem como a aplicação de nutrientes, 

desde a semeadura até a colheita. 

A entrada e retirada da água nas áreas de produção é realizada diversas vezes durante o 

ciclo da cultura, sendo que essa prática é uma das características que destaca o sistema de 

arroz irrigado. Ao realizar este manejo de forma equivocada, a produtividade é diretamente 

afetada, pois o preparo do solo e as adubações são manejos executados com a necessidade da 

presença de uma lâmina de água, que posteriormente é drenada das áreas. Com este manejo de 

retirada da água, o solo é afetado, causando principalmente perdas das partículas minerais de 

solo e dos principais nutrientes requeridos pelas plantas.  

Para a cultura do arroz, no sistema pré-germinado, os principais nutrientes fornecidos 

para as plantas durante o cultivo são o fósforo e o potássio. Recomenda-se realizar a aplicação 

de ambos em conjunto com o preparo do solo e sua posterior incorporação. Essa pratica é 

realizada com enxada rotativa ou grade durante a formação da “lama” ou após o nivelamento 

da área, devendo ser executado antes da semeadura. 

Considerando o manejo que é tradicionalmente realizado no preparo do solo, logo 

após a utilização da enxada rotativa a água é retirada da lavoura, onde, então, as partículas de 



9 

 

solo e de adubos fosfatados e potássicos que foram aplicados ao solo, podem ser carreados 

para fora das lavouras promovendo sérios problemas econômicos e ambientais.  

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a perda de solo e nutrientes após o 

preparo do solo em função do tempo de espera para a drenagem da água no cultivo de arroz 

irrigado, no sistema pré-germinado, em lavoura da região do Alto Vale do Itajaí. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ARROZ 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é o segundo cereal mais cultivado no mundo, sendo 

considerado um dos alimentos mais importantes da base alimentar para a nutrição humana 

(SOSBAI, 2014), e caracterizado como o principal alimento de mais da metade da população 

mundial (CONAB, 2015). 

 Originário da Ásia, está presente em todos os continentes. Mesmo com a ampla 

difusão pelo mundo, a Ásia se destaca por ser responsável por 90% da produção do arroz no 

mundo (SANTOS, 2008). Segundo a Conab (2015) a produção mundial estimada de arroz é 

de 475 milhões de toneladas, sendo 8,3 milhões produzidos no Brasil. O Brasil se encontra 

entre os oito países maiores produtores e se destaca como grande consumidor, tendo como 

média de consumo 45 kg/pessoa/ano (SOSBAI, 2014).  

O Brasil tem como maior produtor nacional de arroz o sul do país, sendo o estado do 

Rio Grande do Sul, responsável por 68% da produção nacional, seguido pelo estado de Santa 

Catarina (CONAB, 2015).  

A produção média do Estado de Santa Catarina é de aproximadamente 7.000 kg ha
-1

 

(CONAB, 2015). Santa Catarina possui em torno de 150 mil hectares de área cultivada com 

arroz, sendo responsável por 8 a 9% do total produzido no país. No Estado, o arroz é 

produzido em 85 municípios por aproximadamente 8.499 agricultores, em 11.230 mil 

propriedades (SOSBAI, 2014). 

O arroz é uma planta da família das Poaceae, possuindo sistema fotossintético C3 e é 

adaptada ao ambiente aquático, com sistema radicular fasciculado, colmos formados de nós e 

entrenós com caules redondos e ocos (EPAGRI, 2002). O cereal é classificado como uma 

espécie hidrófila, visto que possui aerênquimas no colmo e nas raízes das plantas, fator que 

possibilita a passagem de oxigênio do ar para a camada da rizosfera. Esta é uma vantagem 

desta planta, pois permite a adaptação a variadas condições ambientais. Também possui 

ampla adaptabilidade a diferentes condições de solo e clima (SANTOS & RABELO, 2008). 

Devido a diversificação de cultivo do Brasil, o arroz pode ser produzido em diferentes 

sistemas de cultivo, que são o de sequeiro, irrigado convencional e irrigado pré-germinado. O 

arroz de sequeiro não necessita de irrigação e possui baixos índices de produtividade. No 

arroz irrigado convencional é realizado o preparo do solo em solo seco, sem a entrada de água 

para formação da lama, só entrando com irrigação após a semeadura (BIANCHET, 2006). Já 
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no sistema de arroz pré-germinado é utilizada irrigação desde o preparo do solo sendo que a 

semeadura é realizada em fase adiantada de germinação das sementes (SOSBAI, 2014). 

 

2.1.1 Sistema Pré-Germinado 

 

O cultivo de arroz na região Sul do Brasil, onde predomina o sistema de produção sob 

irrigação por inundação, assume relevante importância socioeconômica, visto fornecer mais 

de 50% da produção nacional do cereal (MARTINS et al., 2010). 

A produção de arroz irrigado envolve dois sistemas típicos de cultivo. A semeadura 

em solo seco, prática realizada com o solo desnudo ou com cobertura vegetal dessecada, onde 

ocorre uma posterior inundação. Este tipo de semeadura está mais presente no Rio Grande do 

Sul. Já a semeadura em solo já coberto por uma lâmina de água, prática realizada com a 

semente pré-germinada, ocorre predominantemente em Santa Catarina (MARTINS et al., 

2010). 

O sistema convencional de cultivo se caracteriza pelo grande número de operações de 

preparo do solo, realizadas muito próximas da época da semeadura do arroz, com práticas que 

podem afetar o sistema de forma negativa através de compactação e diminuição da produção 

(EPAGRI, 1992). Outro sistema muito utilizado no sul do Brasil é o sistema pré-germinado, 

que possibilita maior controle de plantas invasoras (LAURETTI et al., 2001), sendo o preparo 

do solo e aplainamento da superfície executados sob condições de solo saturado (EPAGRI, 

1992). 

No sistema pré-germinado preconiza-se a semeadura sobre lâmina de água com 

posterior drenagem para melhor estabelecimento das plântulas (MARCHEZAN et al., 2001). 

O volume de água usualmente drenado de uma área cultivada com arroz irrigado por 

inundação, considerando-se uma lâmina média de 10 cm de altura, fica em aproximadamente 

1.000 m
3
 ha

-1
 (MARCHEZAN et al., 2001).  

O cultivo de arroz no Estado de Santa Catarina se destaca por ser realizado pelo 

sistema pré-germinado em aproximadamente 100% da área, tendo como fator importante para 

a escolha deste sistema a elevada produtividade e a utilização de mão-de-obra familiar 

(AZAMBUJA et al., 2004). 
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2.1.2 Manejo da água 

 

O ciclo do arroz irrigado depende de grande disponibilidade de água, pois o volume 

necessário de água precisa saturar o solo, formar uma lâmina de água, compensar a 

evapotranspiração, repor as perdas por percolação e fugas laterais e suprir as perdas no 

sistema de condução da água até à lavoura (BIANCHET, 2006). 

O manejo de drenagem inicial usualmente adotado pode ocasionar carreamento para 

fora da lavoura de nutrientes presentes na solução do solo e também os nutrientes aplicados 

antes ou após a semeadura. A drenagem inicial pode gerar perdas significativas, podendo 

afetar negativamente o ambiente e a sustentabilidade do sistema de cultivo (MARCHEZAN et 

al., 2007). 

No sistema pré-germinado a primeira entrada com água na lavoura se dá para realizar 

o preparo do solo, para a formação da lama, antes de iniciar a semeadura. Esta prática é 

importante para possibilitar o nivelamento e o alisamento do solo (EBERHARDT e 

SCHIOCCHET, 2011). Esta inundação ocorre 20 a 30 dias antes de ser realizar a semeadura 

do arroz (MARCHEZAN et al., 2004). A lâmina de água necessária para este processo é de 5 

a 7 cm (SOSBAI, 2014).  

Após o preparo do solo é retirada a água para preparar as valetas entre as áreas e para 

deixar o solo firmar. Este ato acaba gerando um problema, pois como houve o revolvimento 

do solo, as partículas minerais do solo estão em suspensão na solução. Então, quando a água é 

retirada pode ocorrer carreamento destas partículas de solo presente na solução para fora do 

sistema e, consequentemente, nutrientes que estavam adsorvidos aos sedimentos ou livres na 

solução também podem ser perdidos. Além disso, a realização da drenagem inicial também 

provoca perda de considerável volume de água, recurso limitante em algumas regiões 

produtoras (MARCHEZAN et al., 2004). 

A semeadura das sementes pré-germinadas ocorre por distribuição a lanço sobre uma 

lâmina de água de aproximadamente 5 cm (MOLOZZI et al., 2006). As sementes precisam ter 

sido hidratadas para terem emitido o coleóptilo e radícula para que ocorra a eficiência do 

sistema (SOSBAI, 2014). Após cinco dias da semeadura realiza-se novamente a drenagem da 

água para facilitar a fixação das plantas. Depois de alguns dias de crescimento das plantas, na 

fase de perfilhamento, ocorre nova entrada de água (BIANCHET, 2006). Até o final do ciclo 

da cultura é comum colocar e retirar a água mais algumas vezes para realizar a aplicação de 

herbicidas, adubos químicos e auxiliar o desenvolvimento do sistema radicular (MOLOZZI et 
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al., 2006). Segundo Epagri (2005) o consumo de água nas lavouras de arroz é de 

aproximadamente 8.000 m³ ha
-1

 durante todo o ciclo da cultura. 

Estas constantes operações de preparo do solo e semeadura realizados com o solo 

encharcado aliadas às constantes drenagens efetuadas nos quadros de produção, portanto, 

tornam o solo mais propenso à erosão, devido ao excesso de água presente na área que pode 

gerar o carreamento dos sedimentos e nutrientes para fora da lavoura, podendo provocar 

assoreamento dos cursos d’água (CONAB, 2015). 

 

2.1.3 Importância dos nutrientes 

 

Segundo Sengik (2003), a fertilidade é um dos principais fatores responsáveis pela 

produtividade agrícola, estando os nutrientes disponíveis para as plantas nas formas solúveis 

na solução do solo e adsorvidos aos colóides. A solução do solo é o meio onde a raiz pode 

retirar ou absorver os elementos essenciais. Quando a fase sólida não consegue transferir para 

a solução do solo quantidades adequadas de um nutriente, é necessária sua aplicação mediante 

o emprego do fertilizante (FAQUIN, 2005).  

Os nutrientes essenciais são requeridos pelas plantas em quantidades diferentes, pois 

as plantas absorvem os nutrientes em quantidades necessárias ao seu desenvolvimento. Os 

macronutrientes são aqueles requeridos em grandes quantidades, como nitrogênio, fósforo e 

enxofre, na forma de ânions, e potássio, cálcio e magnésio na forma de cátions (EPSTEIN e 

BLOOM, 2006). Esses elementos possuem função estrutural ou atuam no metabolismo nas 

plantas (DIAS, 2012). Já os micronutrientes são aqueles requeridos em menores quantidades, 

sendo exemplos os cátions ferro, manganês, zinco e cobre, e os ânions boro, cloro e 

molibdênio (SENGIK, 2003). 

O fósforo (P) tem como principal função atuar no metabolismo energético para formar 

ATP e ADP gerando energia para as plantas. Também atua na fotossíntese e na respiração, 

participa da formação do DNA e RNA (MENDES, 2007). O fósforo está presente na solução 

como íons ortofosfatos, sendo quase imóvel nos solos. Além disso, este elemento pode 

ocorrer no solo em formas inorgânicas ou orgânicas. É o nutriente que mais limita a 

produtividade do arroz, visto que possui interação com nitrogênio, enxofre, ferro, manganês, 

zinco e cobre (SOUSA et al., 2012). A deficiência de fósforo causa diminuição do número de 

perfilhos e a área foliar, reduzindo a fotossíntese na planta. A maior parte do fósforo 

acumulado na planta é exportada para os grãos (SANTOS, 2008). 
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O potássio (K) participa de processos essenciais no metabolismo das plantas atuando 

como ativador enzimático, fotossíntese (MENDES, 2007), formação do amido, síntese de 

proteína, absorção de água do solo, abertura e fechamento dos estômatos (SENGIK,2003). O 

potássio é um cátion monovalente, bastante móvel no solo, podendo ser facilmente lixiviado. 

A recomendação de adubação potássica aumentou devido aos efeitos deste elemento na 

redução de doenças na cultura do arroz irrigado, como a brusone e mancha-parda (SANTOS, 

2008).  

O cálcio (Ca) atua na planta como catalisador enzimático, estando presente nas 

paredes e membranas celulares, e também auxilia na translocação e armazenamento de 

energia. O cálcio no solo atua como um íon divalente positivo, podendo estar adsorvido nos 

colóides e estar na solução do solo (SENGIK, 2003). Quando em conjunto, os nutrientes K, 

Ca e Mg tem função importante de manutenção do equilíbrio iônico com ânions (MENDES, 

2007). 

O magnésio (Mg), por sua vez, auxilia na planta a formação de clorofila, gerando a 

coloração verde das plantas e também atua como ativador de enzimas energéticas (DIAS, 

2012). O magnésio é um íon bivalente positivo com características similares ao Ca, também 

estando adsorvido aos colóides do solo (SENGIK, 2003). 

 

2.1.4 Adubação do arroz 

 

A adubação do arroz com fósforo e potássio, elementos essenciais para a cultura do 

arroz (EBERHARDT e SCHOCCHET, 2011), anteriormente era recomendada para todos os 

sistemas de cultivo de arroz irrigado antes da semeadura do arroz devendo ser realizada junto 

com a incorporação do solo (SOSBAI, 2010). Segundo Knoblauch (2013), no entanto, através 

de contatos com agricultores, foi percebido que as aplicações de fertilizantes estavam 

aumentando anualmente. Consequentemente, as perdas dos mesmos, também aumentava 

conforme era realizada a drenagem dos quadros. 

A recomendação de adubação para os fertilizantes fosfatados e potássicos, por meio da 

Comissão de Manejo da Cultura do Arroz, a partir de 2012 começou a instruir que podem ser 

aplicados ou incorporados durante a formação da lâmina ou após o nivelamento da área, no 

caso antes da semeadura e no final do preparo do solo (EBERHARDT e SCHOCCHET, 

2011). Outra recomendação de adubação alternativa para esses nutrientes é em cobertura, no 

início do perfilhamento, nos estádios fisiológicos V2 e V3 (SOSBAI, 2014). 
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Segundo Eberhardt e Schocchet (2011), as fontes mais comuns para fornecimento de 

fósforo e potássio são o superfosfato triplo (42 a 46% de P2O5) ou superfosfato simples (12 a 

18% de P2O5) e cloreto de potássio (60% de K2O). Segundo SOSBAI (2014), a adubação de 

potássio pode ser fracionada para evitar perdas devido a sua facilidade de lixiviação. 

A recomendação de adubação para suprir a demanda de cálcio e magnésio é a 

aplicação de calcário dolomítico, sem visar o objetivo de aumentar o pH do solo, mas sim 

apenas aumentar os teores de Ca e Mg trocáveis no solo (SOSBAI, 2014). Para estes 

nutrientes é recomendada sua aplicação apenas quando os teores forem inferiores a 5 

cmolc/dm³ (EPAGRI, 2002). Devido à pouca resposta a adubação desses nutrientes é 

necessário realizar análise do solo para verificar a real necessidade de se adubar. 

 

2.1.5 Dinâmica dos nutrientes na água 

 

Segundo Weber et al. (2003), a drenagem inicial após o preparo do solo é prejudicial 

tanto para a rentabilidade do setor orizícola, quanto para o ambiente, pois são carreados 

sedimentos em suspensão em água. Por consequência, são perdidos os nutrientes adsorvidos a 

estes ou presentes na solução, oriundos das reações ocorridas após a inundação da área ou os 

nutrientes provenientes da adubação de base, efetuada antes da semeadura (MARCHEZAN et 

al., 2007).  

Segundo Sousa et al. (2012), o alagamento altera o equilíbrio do solo, gerando 

transformações físicas, biológicas e químicas do solo. Quando a água entra nos espaços 

porosos do solo, ocupa os espaços do ar, consumindo, através de organismos aeróbios e 

anaeróbios, o oxigênio presente no solo e diminuindo os valores para próximos de zero, 

consequentemente gerando uma camada de redução do solo.  

As principais mudanças que ocorrem no solo alagado são decréscimo do potencial 

redox, elevação do pH em solos ácidos, mudanças na condutividade elétrica, mudança no 

equilíbrio dos minerais, modificações nas reações de troca de cátions e de ânions e sorção e 

dessorção de íons (CAMARGO et al., 1999). O potencial redox é a alteração mais importante 

que ocorre após o alagamento, pois indica o estado de oxidação ou redução do solo 

(RHODEN et al., 2014), influenciando diretamente na fertilidade do solo (SOUSA et al., 

2012).  

A redução do solo consome elétrons e íons H
+
 estando diretamente relacionada ao pH 

do solo e influenciando nas formas disponíveis dos nutrientes (RHODEN et al., 2014). A 

redução do solo provoca aumento da solubilidade de fósforo e silício, gera redução no ferro e 
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manganês provocando deslocamento de cátions da CTC do solo para a solução do solo dentre 

eles potássio, cálcio e magnésio (EPAGRI, 2002) aumentando a disponibilidade para as 

plantas. 

 O alagamento provoca o aumento do pH em solos ácidos ficando até próximo a 

neutralidade, favorece a liberação e absorção de nutrientes, e diminui a concentração de 

elementos tóxicos Al, Fe e Mn (RHODEN et al., 2014). Já em solos alcalinos o pH sofre um 

pequeno decréscimo ou fica próximo ao valor original (SOUSA et al., 2012).  

Os teores de fósforo aumentam nas primeiras semanas após o alagamento, esse 

aumento determina uma melhor eficiência da utilização deste elemento, minimizado a 

dependência de fertilizantes fosfatados (CAMARGO et al, 1999). A liberação do fósforo para 

a solução do solo depende da intensidade do potencial de redução. Os cátions potássio, cálcio 

e magnésio tem a solubilidade aumentada de acordo com a cinética do Fe e do Mn. (SOUSA 

et al., 2012). 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido a campo na propriedade do Sr. Siegfried Rahn no ano de 

2015. A propriedade (Figura 1) está situada no município de Taió-SC, a 53 km de distância de 

Rio do Sul, na localidade do Ribeirão Pequeno, Latitude 27° 5'30.47"S, Longitude 50° 

0'50.30”O e altitude de 351 m acima do nível do mar. Os solos da área são 

predominantemente rasos, classificados em sua maioria como Gleissolos, onde predomina o 

cultivo do arroz no sistema pré-germinado. De acordo com a classificação de Koppen, o clima 

da região é cFa, Mesotérmico Úmido com Verões Quentes.  

Até o ano de 2012 na área eram cultivadas hortaliças, quando a partir de então foi 

preparado o solo para uma lavoura de arroz irrigado em sistema orgânico. O cultivo do arroz 

orgânico foi mantido por dois anos, e no ano seguinte iniciou-se o cultivo do arroz no sistema 

pré- geminado, mas com a metodologia convencional. 

O experimento foi conduzido com quatro tratamentos com três repetições, totalizando 

doze parcelas, onde foram realizadas as coletas de solução para as análises de perdas de solo e 

de nutrientes. Os tratamentos consistiram em quatro momentos diferentes de realização de 

drenagem da área após o preparo do solo, sendo T1 – No dia do preparo do solo ou formação 

de lama; T2 – um dia após o preparo; T3 – três dias após o preparo e T4 – cinco dias após o 

preparo do solo para implantação da cultura do arroz.  
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Figura 1. Localização da área do experimento, município de Taió, SC. Fonte: Google Earth. 

 

O experimento teve início no dia 04/10/2015 com a aplicação de 80 kg ha
-1

 de 

superfosfato triplo (seguindo o manejo tradicional dos produtores da região), seguido do 

preparo da área e posterior realização das coletas de solução para análise de perdas de solo e 

nutrientes.  

Durante o preparo da área (Figura 2) para a incorporação dos restos culturais da safra 

anterior, descompactação da camada superficial e para auxiliar no nivelamento da área foi 

utilizado um trator New Holland TL 90 em conjunto com uma enxada rotativa MECRULL de 

3m. Com auxílio de uma trena e estacas foram delimitadas as parcelas, que possuíam 2 metros 

de largura por 7,0 metros de comprimento, onde cada parcela possuía uma área de 14 m², 

totalizando uma área de 168 m² para cada uma das 12 parcelas.  

Após o procedimento de divisão das parcelas, revolvimento do solo e formação da 

lama, foram utilizados enxadas manuais e rodo para o nivelamento individual de cada parcela. 

Todos os procedimentos foram realizados no mesmo dia para todas as parcelas. Após o 

preparo do solo os quadros permaneceram com três centímetros de lâmina de água. Em cada 

parcela foram instalados canos de PVC de 100 mm para a drenagem da água dos quadros.  
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Figura 2. Procedimentos realizados de preparo do solo. A: Trator New Holland TL 90 com a 

enxada rotativa Mecrull uniformizando a área. B: Imagem da área após incorporação dos 

restos culturais. C: Nivelamento da área com o rodo manual. D: Parcelas prontas para 

receberem os canos de drenagem da água. E: Área preparada, com as valetas e os canos de 

drenagem para realização dos procedimentos de coleta de água. F: Entrada de água na área, 

com lâmina de 3 cm. 

 

 Após a entrada de água nos quadros e a área do experimento estar com uma lâmina de 

3 cm, foi realizada uma simulação de novo preparo do solo com posterior nivelamento com 

rodo manual, sendo este passado em todas as parcelas duas vezes (Figura 3). A partir dessa 

prática foram realizadas as coletas conforme os tratamentos propostos para o experimento. 
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Figura 3. Simulação do preparo e nivelamento com rodo manual. 

    

Através dos canos de PVC instalados nas extremidades dos quadros foram feitas as 

coletas das amostras de solução drenada, que foram colocadas em garrafas pet de 500 mL. 

Estas amostras em seguida foram conduzidas ao laboratório de física do solo do Instituto 

Federal Catarinense – Campus Rio do Sul para análise da quantidade de sedimento e 

nutrientes perdidos por erosão.  

Após a homogeneização, de cada uma das amostras de 500 mL, foram retiradas 100 

mL para determinar a quantidade de solo perdido em cada tratamento (Figura 4). Estes 100 

mL foram colocados em recipientes de vidro, os quais eram identificados conforme a amostra 

que o mesmo representava.  

 

Figura 4. Amostras de aproximadamente 100 mL retiradas da amostra principal coletada no 

experimento. 
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Posteriormente, as amostras de 100 mL foram pesadas em balança analítica para a 

obtenção da massa de água e sedimento. Após a pesagem, os recipientes foram levados a 

estufa, a uma temperatura de 105 °C, por um período de 24 horas. Depois da secagem e 

evaporação da água, restando apenas sedimento, as amostras foram novamente pesadas para a 

obtenção dos valores de solo perdidos pela drenagem (Figura 5).  

 

 

 

Figura 5. Secagem das amostras de solução em estufa (A) e recipientes de vidro contendo 

apenas solo após completa secagem (B). 

 

As perdas de nutrientes foram determinadas de duas formas: nutrientes presentes no 

solo e nutrientes solúveis em solução. Para a quantificação dos nutrientes presentes no solo e 

potencialmente perdidos na drenagem foram utilizados os valores da análise do solo e os 

valores totais de solo removido com a drenagem da água. Já os nutrientes solúveis perdidos na 

drenagem foram quantificados em outras sub-amostras de aproximadamente 100 mL, 

retiradas da amostra principal.  

Essas sub-amostras foram filtradas em uma membrana de celulose com poros de 

diâmetro inferiores a 0,45 µm com auxílio de uma bomba de vácuo (Figura 6) e 

posteriormente analisadas no departamento de solos da Universidade Estadual de Santa 

Catarina – UDESC.  

Os teores de potássio, cálcio e magnésio foram determinados de acordo com a 

metodologia descrita TEDESCO et al. (1995). Já os teores de fósforo solúvel foram 

determinados pelo método de Murphy & Riley (1962). 
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Figura 6. Equipamento utilizado para a filtragem da solução para determinação dos 

nutrientes solúveis. 

 

Logo após o experimento foram coletadas amostras de solo na camada de 0-20cm para 

a análise química. Esses dados serviram para a caracterização da área e para a determinação 

da perda potencial de nutrientes no solo erodido pela drenagem da área.  

O experimento foi alocado e os tratamentos distribuídos em delineamento inteiramente 

casualizado, e os resultados submetidos a análise estatística com o software Assistat 7.7 

(SILVA; AZEVEDO, 2009) procedendo-se a comparação das médias pelo teste de Tukey, 

adotando-se o nível de 5% de probabilidade de erro. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ANÁLISE DO SOLO 

 

Com base na amostra de solo coletada é apresentada, na Tabela 1, a interpretação do 

da análise de acordo com o Manual de Adubação e Calagem para os Estados do Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina (SBCS, 2004). A argila perfaz 22% da fase sólida do solo (Anexo 1), 

sendo interpretada como classe 3. Essa classificação é importante para a interpretação dos 

teores de fósforo no solo. O pH do solo é classificado como baixo, pois a indicação do pH do 

solo para a cultura do arroz é 5,5. No entanto, a realização da calagem para solos alagados não 

é indicada como corretivo da acidez do solo, pois ocorre a elevação natural do pH (SBCS, 

2004). A elevação do pH em solo inundado ocorre naturalmente devido ao processo de 

redução do solo, gerando a autocalagem (SOSBAI, 2012). A calagem apenas é recomendada 

se os teores de Ca ou de Mg trocáveis forem inferiores ou iguais a 2,0 cmolc/dm
3
 ou 0,5 
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cmolc/dm
3
, respectivamente. Neste caso, deve-se aplicar 1,0 t/ha de calcário dolomítico na 

área (SBCS, 2004). 

 

Tabela 1. Caracterização química inicial da área, na camada de 0-20cm. 

pH água Índice 

SMP 

M.O. P K Ca Mg CTC pH 7.0 Saturação 

por Bases 

(%) 
mg/dm³ cmolc/dm³ cmolc/dm³ 

5,4 5,9 2,5 118,9 108,0 5,6 1,6 12,18 61,38 

 

O teor de M.O é classificado como baixo, sendo o valor igual ao limite superior da 

classe que é 2,5%. Já os teores de fósforo e de potássio são classificados como muito alto e 

alto, respectivamente, tendo em vista que estas classes possuem limites superiores de 24,0 

mg/dm³ de fósforo e 120 mg/dm³ de potássio. Os nutrientes cálcio e magnésio apresentam 

teores considerados altos, apresentando relação de 3,5:1. Para o arroz irrigado por alagamento 

e para as culturas menos tolerantes à acidez, os solos que apresentam os teores de cálcio e de 

magnésio trocáveis menores ou iguais a 2,0 e 0,5 cmolc/dm
3
, respectivamente, são 

considerados deficientes (SBCS, 2004). O valor de CTC pH7,0 é considerado médio (entre 5,1 

e 15) enquanto a saturação por bases é considerada baixa, visto se encontrar entre 41 e 64%.  

Embora a aplicação de fósforo sugerida pela análise de solo ser inferior a 40 kg ha
-1

, 

grande parte dos produtores da região adota a utilização anual de 80 kg ha
-1 

de P2O5 sem 

realizar a análise do solo, e incorporando ao solo, indevidamente, mais nutrientes que o 

recomendado. 

De modo geral a interpretação da análise do solo leva a crer que o solo tem boas 

condições de manter o bom desenvolvimento da cultura do arroz irrigado. Os altos teores de 

fósforo, potássio, cálcio e magnésio no solo aliados aos desequilíbrios químicos destes 

elementos ocorridos após a saturação do solo (MEURER, 2000) podem desencadear sérios 

prejuízos ambientais quando a água é drenada. As principais alterações químicas decorrentes 

do alagamento são o desaparecimento do oxigênio, diminuição do potencial redox e aumento 

do pH. Consequentemente, ocorre aumento da solubilidade de fósforo e sua liberação para a 

solução do solo além do aumento da solubilidade de cátions como potássio, cálcio e 

magnésio, que são deslocados para a solução pelo manganês e pelo ferro.  

Além das alterações químicas que ocorrem no solo e do alto teor inicial de alguns 

nutrientes a recorrente aplicação de fertilizantes pelos agricultores sem a realização de análise 

do solo (como no caso da área do experimento), podem contribuir para a presença de vários 
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efeitos maléficos ao ambiente. O manejo da adubação destes solos, portanto, deveria ser 

realizado tendo em vista a dinâmica e comportamento das transformações que ocorrem. 

 

PERDA DE SOLO 

 

As perdas de solo ocorridas com a drenagem da área apresentaram grande variação em 

função do tempo entre o preparo do solo e a drenagem da área (Figura 7). Observou-se que 

quando a drenagem foi realizada no dia do preparo as perdas de solo foram da ordem de 

aproximadamente 8.000 kg ha
-1

. Quando a drenagem foi realizada mais tarde (1,3 ou 5 dias 

após) as perdas foram significativamente reduzidas e não se diferenciaram estatisticamente 

entre si. A drenagem da área após um dia do preparo do solo evidenciou perdas de 

aproximadamente 300 kg ha
-1

. Após três dias as perdas de solo foram da ordem de 75 kg ha
-1

 

enquanto que após cinco dias as perdas totalizaram aproximadamente 900 kg ha
-1

. 
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Figura 7. Perdas de solo pela drenagem da água em função do tempo entre o preparo do solo 

e a drenagem da área. Perdas médias de solo seguidas pela mesma letra não se diferencia 

estatisticamente entre si. C.V.= 57,82%.  

 

Nota-se que a drenagem realizada no quinto dia, comparada ao terceiro dia, apresentou 

maior quantidade de solo erodido, alterando a tendência que se apresentava até então. Este 

aumento na perda de solo no quinto dia pode ser justificados pela precipitação elevada que 

a 

b 

b 

b 
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ocorreu na área durante a realização do experimento, momentos antes da coleta da última 

amostra, onde provavelmente eventos relacionados à chuva geraram uma desagregação de 

partículas do solo.  

Além disso, Meurer (2000) cita que em função do alagamento, após alguns dias a água 

substitui quase todos os espaços porosos do solo e, ao comprimir o ar remanescente dentro 

destes referidos espaços, leva à destruição dos agregados. Da mesma forma, com a elevação 

do pH o solo apresenta um balanço de cargas negativas maior, o que contribui para a 

dispersão das partículas de argila. De acordo com MENDES (2007), especialmente as argilas 

saturadas com íons monovalentes, como no caso do solo do experimento, com alto teor de K, 

sofrem mais facilmente o processo de dispersão. 

Nesse sentido, com a desagregação e dispersão as partículas mais finas do solo tendem 

a ficar em suspensão na solução do solo, o que pode levar a maiores perdas de solo pelo 

processo de drenagem das áreas de arroz irrigado. 

Em estudos sobre tolerância de perdas de solo para diferentes classes, Nunes et al. 

(2012) citam que os Gleissolos apresentam grandes tolerâncias de perdas de solo em função 

combinação de um baixo valor para relação textural com uma maior profundidade do perfil. A 

tolerância de perda de solo por erosão refere-se a um limite de perda que ainda mantenha alto 

nível de produtividade das culturas, econômica e indefinidamente (WISCHMEIER; SMITH, 

1978; JOHNSON, 1987), ou, ainda, à profundidade do solo, taxa de erosão presente e 

aspectos sociais ou econômicos presentes e futuros, os quais permitem avaliar a degradação 

do solo por meio da mudança de sua profundidade (SPAROVEK; VAN LIER, 1997). 

De acordo com Nunes et al. (2012) a tolerância de perdas para os Gleissolos avaliados 

foi de 12,3 a 14,1 toneladas por hectare de solo perdidas por ano, essa tolerância foi baseada 

na profundidade efetiva do solo e a relação textural dos horizontes B e A de acordo com 

critérios determinados em diferentes metodologias. Embora a perda de solo no experimento 

tenha sido inferior aos limites apresentados, nota-se que em apenas uma prática cultural em 

arroz irrigado as perdas já podem ser da ordem de aproximadamente 50% das perdas 

toleráveis/aceitáveis. 

Nesse sentido, pode-se aconselhar que após eventos de precipitação pluviométrica 

deve-se evitar procedimentos de drenagem dos quadros de arroz irrigado. No mesmo sentido, 

recomenda-se a drenagem de um a três dias após o preparo do solo, no sentido de atenuar as 

perdas de solo e possíveis impactos ambientais.  

Pesquisas realizadas por Marchezan et al. (2007), enfatizaram que propostas como o 

retardamento da drenagem inicial e a manutenção de lâmina de água de forma contínua por 
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todo o período de cultivo assumem grande importância, pois são alternativas de manejo que 

podem proporcionar maior sustentabilidade ao sistema produtivo, minimizando a saída de 

água e nutrientes da lavoura, proporcionando maior eficiência à produção orizícola. 

 

PERDA POTENCIAL DE NUTRIENTES NO SOLO ERODIDO 

 

A perda potencial de nutrientes no solo erodido, considerando erosão não seletiva, na 

drenagem da água das lavouras de arroz apresentou diferenças estatísticas significativas 

quando comparado o tempo entre o preparo do solo e a drenagem da área (Tabela 2). 

Para todos os nutrientes avaliados, P, K, Ca e Mg, as perdas foram muito maiores 

quando a drenagem foi realizada no dia do preparo do solo. 

Depois de 1, 3 e 5 dias do preparo, as perdas foram significativamente menores 

comparadas à drenagem no dia do preparo. As diferenças aos 1, 3 e 5 dias não diferiram 

estatisticamente entre si e são consideradas muito baixas. Isso ocorre em função da menor 

perda de solo ocorrida quando a drenagem foi realizada nestes dias. Nesse sentido, as 

elevadas perdas de solo que ocorrem quando se realiza a drenagem no dia do preparo 

promovem elevada perda de nutrientes associados às partículas de solo que são carreadas para 

fora da lavoura. 

 

Tabela 2. Perda potencial de nutrientes no solo erodido pela drenagem da água 

Dias após o 

preparo 

P K Ca Mg 

----------------------------------------kg ha
-1

 ---------------------------------------- 

0 0,96 a 0,88 a 9,14 a 1,59 a 

1 0,03 b 0,03 b 0,31 b 0,05 b 

3 0,01 b 0,01 b 0,08 b 0,01 b 

5 0,11 b 0,10 b 1,00 b 0,17 b 

 

Para o fósforo as perdas variaram de 0,01 a 0,96 kg ha
-1

. Para o potássio a variação foi 

um pouco menor, variando de 0,01 0,88 kg ha
-1

. O cálcio, por sua vez, variou de 0,08 a 9,14 

kg ha
-1

. Para estes três elementos, houve variação de aproximadamente 100 vezes nos 

nutrientes perdidos em diferentes dias da drenagem. Isso demonstra o potencial que a prática 

da drenagem tem de provocar perdas de nutrientes ou de atenuar as perdas dos mesmos. Para 

o Mg as perdas variaram de 0,01 a 1,59, indicando que a drenagem realizada no dia do 
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preparo do solo pode provocar perdas na ordem de 159 vezes mais nutrientes, se comparada à 

drenagem realizada 3 dias depois do preparo. Valores semelhantes são obtidos para a 

drenagem um dia após o preparo. 

A quantidade de P disponível perdido por erosão hídrica foi expresso como P2O5 e o K 

trocável, como K2O. Estas formas, por sua vez, foram convertidas respectivamente nos 

fertilizantes superfosfato triplo (46% de P2O5) e cloreto de potássio (60% de K2O). As perdas 

de P na forma de superfosfato triplo foram relativamente baixas. A quantidade de fósforo na 

forma de SFT foi de 4,8 kg ha
-1

 para a drenagem no dia do preparo e 0,2; 0,01 e 0,5 kg ha
-1

, 

respectivamente para a drenagem em 1, 3 e 5 dias após o preparo. Para o potássio na forma de 

KCl, as perdas foram similares às perdas de SFT, sendo, respectivamente na ordem de 1,8; 

0,1; 0,01 e 0,2 para a drenagem aos 0, 1, 3 e cinco dias após o preparo do solo.  

 

PERDA DE NUTRIENTES SOLÚVEIS NA SOLUÇÃO 

 

A varição da perda de nutriente solúveis na solução do solo foi inferior à variação dos 

nutrientes perdidos associados ao solo erodido. A perda de potássio foi maior na drenagem 

realizada três dias após o preparo do solo (Figura 8). De modo geral, o potássio apresentou 

tendência de aumento de perdas com o aumento do tempo entre o preparo e a drenagem da 

área. No entanto, no quinto dia após o preparo, as perdas deste elemento apresentaram 

pequena redução na comparação com os demais tratamento avaliados. 

De acordo com Meurer (2000), cátions como o potássio, embora não participem 

diretamente das reações de oxirredução, tem sua solubilidade aumentada após o alagamento 

da área, uma vez que sofrem deslocamento para a solução do solo pelo manganês e pelo ferro, 

que geralmente ocupa porção considerável nos sítios de troca no solo, em função de sua alta 

concentração. Camargo (1992) também cita que alguns íons, macro e micronutrientes como o 

potássio, o amônio, o zinco e o cobre aumentam a sua concentração no meio, corroborando, 

portanto, com os dados encontrados neste trabalho. 

A drenagem da área evidenciou elevadas perdas de potássio, independentemente do 

tempo entre o preparo do solo e a drenagem da área. As perdas para potássio, em todos os 

tratamentos, foram acima de 3,0 kg ha
-1

, sendo que para a maior perda, o valor foi de 4,561 kg 

ha
-1

. Knoblauch (2013) confirmou com pesquisas que a incorporação de potássio durante o 

preparo do solo provoca maiores perdas de nutrientes quando realizada a drenagem da água, 

do que se o fertilizante fosse aplicado em solo drenado ou em cobertura. Através de pesquisas 
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obteve o valor máximo de perda de potássio com 2 kg ha
-1

, abaixo dos valores encontrados no 

presente experimento, mesmo para drenagens realizadas logo após o preparo do solo.  

A perda de fósforo apresentou comportamento esperado, ou seja, evidenciou aumento 

das perdas com o aumento do tempo entre o preparo e a drenagem da área. Devido ao alto 

coeficiente de variação para as amostras avaliadas (114%) as perdas médias de fósforo não 

apresentaram entre si diferença estatística significativa. A maior perda de fósforo foi 

encontrada na drenagem após cinco dias, correspondendo a 0,86 kg ha
-1

. De acordo com 

Camargo et al. (1999), a concentração do fósforo solúvel em água aumenta quando o solo é 

submerso, visto que conforme aumenta o pH do solo, ocorrem reações de redução do solo, e 

como o fósforo tem reatividade com alguns compostos, principalmente o ferro, que sofrem 

redução, isso acaba interferindo e facilitando a disponibilidade do P presente no solo (SOUSA 

et al., 2012). Este aumento na disponibilidade do nutriente na solução do solo devido à 

desorção do mesmo, aumenta sua disponibilidade para as culturas e potencializa suas perdas 

na erosão.   

 

 

Figura 8. Perdas de potássio e fósforo solúveis na solução do solo em função do tempo entre 

o prepro do solo e drenagem da área. Análise estatística apresentou diferenças não 

significativas. C.V. do K = 20,33%. C.V do P = 114,35%. 

 

Knoblauch (2013), no entanto, relatou que as perdas globais de fósforo na água de 

drenagem são irrisórias. Entretanto, onde o fertilizante é incorporado durante o preparo do 

solo a perda é superior do que a perda do nutriente aplicado em cobertura. Este mesmo autor 

obteve dados de perda de fósforo na solução de 0,225 kg ha
-1

 ao realizar a coleta 18 dias após 

a semeadura do arroz. SILVA et al. (2003), avaliando a alteração da concentração de 

nutrientes em um Planossolo, observaram aumento nos teores de fósforo com o tempo de 
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alagamento, decorrente do processo de redução do ferro e a consequente liberação do fósforo 

adsorvido. No pré-germinado, autores como MARCHEZAN et al. (2001), após três anos de 

estudo, obtiveram perdas de 0,10 kg ha
-1

, para o fósforo solúvel. Segundo Macedo (2003), no 

entanto, as perdas de nutrientes ocorridas no sistema pré-germinado podem chegar a 5 kg ha
-1

 

de Fósforo e 48 kg ha
-1

 de Potássio se a água for drenada antes do preparo final do solo. Este 

mesmo autor enfatiza que as perdas de sedimentos variam com a textura do solo podendo com 

o tempo causar grandes problemas como empobrecimento do solo e assoreamento dos 

recursos hídricos. 

Em relação à concentração de fósforo na solução, os valores variaram de 0,09 a 26,84 

mg L
-1

, indicando que as concentrações de fósforo solúvel nas amostras de água ficaram 

acima do limite máximo estabelecido pela legislação brasileira, que é de 0,05 mg L
-1

. Valores 

semelhantes foram encontrados por outros autores. Na água drenada de lavouras de arroz 

irrigado, por exemplo, foram encontradas concentrações de fósforo de de 20 mg L
-1

 (HARRIS 

et al., 1997), de 0,2 a 1,4mg L
-1

 (COALE et al., 1998) e, de 1,90 mg L
-1

, quando uma lâmina 

de água de 10cm de altura foi drenada (WEBER et al., 2003).  

A Figura 9 apresenta os dados de perda de cálcio e magnésio solúveis na solução. Para 

estes nutrientes, as maiores perdas foram apresentadas para o cálcio, cujas perdas variaram de 

3,42 a 5,32 kg ha
-1

. Nesse sentido, os dados evidenciam que quando é drenada a água ocorrem 

perdas elevadas de cálcio solúvel. Não houve, no entanto, diferença estatisticamente 

significativa entre os tratamentos avaliados. 

 

 

Figura 9. Perdas de cálcio e magnésio solúveis na solução do solo em função do tempo entre 

o prepro do solo e drenagem da área. Análise estatística apresentou diferenças não 

significativas. C.V. do Ca = 32,46%. C.V do Mg = 23,47%. 
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A perda de magnésio solúvel apresentou comportamento semelhante às perdas de 

cálcio. Suas perdas variaram de 1,4 a 2,1 kg ha
-1

. Ambos os nutrientes se comportam de forma 

similar, apresentando elevado índice de perdas. Estas, devem estar associadas aos intensos 

procedimentos de preparo do solo realizados em lavouras de arroz irrigado e de seus 

conteúdos iniciais no solo. Além disso, os teores elevados em todas as coletas podem ser 

justificados pelas diversas reações que ocorrem quando o solo é alagado, sendo uma delas o 

poder de redução do solo que através desses fenômenos interfere e torna o K, Ca e Mg mais 

disponíveis na solução do solo (EPAGRI, 2002). 

Silva e Ranno (2005) relataram que apesar de os teores de Mg serem inferiores aos 

obtidos de Ca, ambos possuem comportamento semelhante devido à similaridade química 

entre os elementos. Outro fator relatado pelos mesmos autores é de que quanto maior a 

disponibilidade de Ca mais fácil é de amenizar a toxidez por ferro, pois o consumo dos H
+
 faz 

com que ocorra a redução dos óxidos de ferro. 

Machado et al. (2006), relatou que as maiores concentrações de nutrientes perdidos 

por meio da água de drenagem inicial são o Ca (6,01 mg/L), K (4,83 mg/L) e Mg (3,81 

mg/L), tendo perdido em menor quantidade o P (0,10 mg/L), aproximando-se dos dados 

obtidos pelo presente trabalho. Da mesma forma, resultados obtidos por Weber et al. (2003) 

indicam que através da drenagem de lâmina de água com 10 cm, foram quantificadas na 

solução do solo perdas de 6,3 mg/L de Ca e 3,6 mg/L de Mg. 

Tendo em vista que as perdas dos nutrientes são influenciadas por diversos fatores, 

como a intensidade do preparo da área, o manejo escolhido para adubação de incorporação no 

preparo, após o plantio ou nas fases de perfilhamento, época de drenagem da água e, 

considerando os dados obtidos no presente estudo, pode se acreditar que a prática de aplicação 

dos fertilizantes durante o preparo do solo deve ser recomendada apenas quando se realiza a 

drenagem dos quadros após 1 a 3 dias após o preparo, evitando dessa forma carrear nutrientes 

e sedimentos para fora da lavoura. Porém, uma alternativa é seguir as recomendações de 

aplicar os adubos após a semeadura em estádios onde não ocorre a retirada da água logo após 

a aplicação, ou deixar uma lâmina contínua de água durante todo o ciclo da cultura.  
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5. CONCLUSÕES 

 

Com esses resultados pode-se concluir que com a drenagem no momento do 

revolvimento a perda de solo é muito superior em relação às drenagens subsequentes. Quando 

a drenagem é realizada em seguida do revolvimento, pode ser perdido até 8.162 kg ha
-1

 de 

solo.  

A prática de esperar para realizar a drenagem do solo um dia após o revolvimento, já 

reduz as perdas de solo, apresentando uma redução de 300 kg ha
-1

. Se houver um adiamento 

da drenagem três dias após o revolvimento, a perda de solo reduz para 70 kg ha
-1

.  

Considerando uma erosão não seletiva de acordo com as drenagens do solo, a perda 

potencial de nutrientes logo após o revolvimento pode alcançar valores de 0,96 kg ha
-1

 de P, 

0,88 kg ha
-1

 de K, 9,14 kg ha
-1

 de Ca e 1,59 kg ha
-1

 de Mg. 

Para drenagem da água quando o fertilizante for aplicado durante o preparo do solo, 

não é recomendada a drenagem até o terceiro dia após preparo do solo, pois a perda dos 

nutrientes é elevada, não sendo considerada economicamente viável, levando ao produtor a 

perda de 4,8 kg ha
-1

 de Superfosfato Triplo e 1,8 kg ha
-1

 de Cloreto de Potássio.  

Os nutrientes K, Ca e Mg são facilmente disponibilizados para a solução do solo após 

o alagamento do mesmo, a drenagem da água gera perdas elevadas com teores de 4,561 kg ha
-

1
de potássio, 5,32 kg ha

-1
 de cálcio e 2,1 kg ha

-1
 de magnésio. 

 O nutriente P é disponibilizado para a solução do solo de acordo com o aumento do 

pH e a redução do solo, podendo ocorrer maiores perdas com o passar dos dias,  essas perdas 

chegam até 0,86 kg ha
-1

. Porém a perda pela água de drenagem é pouco considerável. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os resultados obtidos nesse trabalho, considerando as perdas de solo e 

de nutrientes, é muito importante considerar as condições químicas e físicas do solo para 

realizar um planejamento da área e principalmente cuidar com a contaminação dos 

mananciais para onde é liberada a água após ser retirada da lavoura. 

Tal prática é benéfica a toda população, pois os produtores evitam as perdas elevadas 

de solo e nutrientes, incrementam a fertilidade do solo, interferido na produtividade. E em 

meio à sociedade, essa prática diminui o assoreamento dos rios, o qual contribui para a 

ocorrência de enchentes, que é um grande problema no Alto Vale do Itajaí, e também diminui 

a contaminação do manancial hídrico. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Análise química do solo na camada de 0-20 cm. 

 

 
 


