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RESUMO 

 

A cultura do arroz irrigado apresenta grande importância socioeconômica para o estado de 

Santa Catarina, sendo o cultivo em sistema pré-germinado predominante. Estudos que visam a 

definição da densidade de semeadura e a resposta do arroz irrigado ao fósforo ainda são 

incipientes, principalmente para às condições edafoclimáticas do Alto Vale do Itajaí. Desta 

maneira, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a produtividade de arroz irrigado conduzido 

em sistema pré-germinado implantado com diferentes densidades de semeadura e adubação 

fosfatada. O experimento foi conduzido em blocos casualizados e os tratamentos foram 

arranjados em esquema fatorial 4 x 3, com quatro repetições. Foram testadas quatro densidades 

de semeadura da cultivar SCS 121 CL (60, 90, 120 e 150 kg ha-1) e três dosagens de adubação 

fosfatada (50 kg ha-1, 25 kg ha-1 e 0 kg ha-1 de P2O5). As variáveis avaliadas foram: número de 

colmos por metro quadrado, número de panículas por metro quadrado e o número de panículas 

por planta, todas realizadas no estádio R6. A produtividade e o peso de mil grãos foram 

avaliadas no estádio R9. O teor de umidade dos grãos foi padronizado para 130 g kg-1. Os 

resultados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-wilk (p>0,05), 

posteriormente realizou-se a análise de variância pelo teste F. A variável quantitativa densidade 

de semeadura foi submetida a análise de regressão polinomial. Já a variável dose de fósforo foi 

comparada pelo teste de Tukey. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). A 

densidade de semeadura afetou o número de colmos, panículas por m2 e o peso de mil grãos, 

sendo que esta dependência foi maior nos tratamentos sem adubação fosfatada. Não houve 

diferença estatística entre os tratamentos no que diz respeito a produtividade. Em Cambissolo, 

a adubação fosfatada deve ser realizada.  

 

Palavras-chave: Adubação fosfatada, Componentes de rendimento, Oryza sativa, Sistema pré-

germinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The culture of irrigated rice presents great socioeconomic importance for the state of Santa 

Catarina, being the culture in pre-germinated system predominant. Studies aiming at the 

definition of seeding density and the response of irrigated rice to phosphorus are still incipient, 

mainly for the edaphoclimatic conditions of the Alto Vale do Itajaí. In this way, this research 

had as objective to evaluate the irrigated rice yield conducted in pre-germinated system 

implanted with different sowing densities and phosphate fertilization. The experiment was 

conducted in randomized blocks and treatments were arranged in a 4 x 3 factorial scheme, with 

four replications. Four sowing densities of the cultivar SCS 121 CL (60, 90, 120 and 150 kg ha-

1) and three dosages of phosphate fertilization (50 kg ha-1, 25 kg ha-1 and 0 kg ha-1 P2O5). The 

evaluated parameters were: number of stems per square meter, number of panicles per square 

meter and the number of panicles per plant, all performed in stage R6. Grain productivity was 

evaluated at the R9 stage. The moisture content of the grains was standardized to 130 g kg-1. 

The results were submitted to the normality test of Shapiro-wilk (p> 0.05), later the analysis of 

variance was performed by the test F. The quantitative variable sowing density was submitted 

to polynomial regression analysis. The quantitative dose of phosphorus was compared by the 

Tukey test. The significance level was 5% (p <0.05). The density of sowing affected the number 

of tillers and panicles per square meter and the weight of a thousand grains, being this greater 

dependence in the treatments without phosphate fertilization. There was no statistical difference 

between the treatments in terms of productivity. In cambisols the phosphate fertilization must 

be carried out. 

 

 

Key-words: Phosphate fertilization, yield components, Oryza sativa, Pre-germinated system. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cultura do arroz destaca-se como uma das mais importantes do mundo 

(AGOSTINETTO et al., 2008), sendo considerado como um produto de importância econômica 

e social, em função de sua ampla adaptabilidade, resposta à aplicação de tecnologias e diversas 

formas de cultivo (SARTORI et al., 2011). A produção média brasileira na safra 2016/17 foi de 

10.953,3 mil t ha-1, e em Santa Catarina a produção foi de 1.098,4 mil t ha-1 e a produtividade 

média foi de 7.452 kg ha-1 (CONAB, 2017).  

Em Santa Catarina este sistema de cultivo é predominante, sendo adotado em quase 

a totalidade da área cultivada no Estado (EPAGRI, 2015). O planejamento do sistema de 

produção é parte fundamental para a obtenção de altas produtividades, e neste sentido, itens 

como a escolha da cultivar adaptada as condições de produção, elevada qualidade fisiológica 

de sementes, definição criteriosa do arranjo de plantas, manejo racional da fertilidade, controle 

de plantas daninhas, pragas e doenças são de fundamental importância. De acordo com a 

EPAGRI (2015), estes têm sido os principais responsáveis pela evolução da orizicultura 

catarinense, tanto no contínuo acréscimo em produtividade como na qualidade de semente. 

As recomendações de adubação para o arroz irrigado são estabelecidas com base 

nos teores de matéria orgânica (para nitrogênio - N), de fósforo (P) e de potássio (K) extraíveis 

no solo (SOSBAI, 2016). De acordo com a EPAGRI (2002), a adubação fosfatada deve ser 

feita, embora não sejam observadas respostas visíveis, para repor ao sistema o P extraído pela 

planta e promover o equilíbrio nutricional.  

A obtenção de adequada população de plantas é um dos principais fatores de 

definição da produtividade, prevenir a ocorrência de doenças, uniformizar a maturação e evitar 

o acamamento das plantas (EPAGRI, 2002). A densidade recomendada é bastante generalizada, 

e compreende a faixa de 150 a 300 plantas m-2, o equivalente a semeadura de 80 a 120 kg ha-1 

de sementes (SOSBAI, 2016). 

No sistema pré-germinado o solo é revolvido e a entrada de água ocorre 

simultaneamente ao preparo. Sob condições de inundação do solo, inúmeras são as alterações 

eletroquímicas que ocorrem, principalmente em relação à decomposição anaeróbica da matéria 

orgânica, verificando-se alterações e transformações na disponibilidade de íons na água de 

drenagem e na solução do solo (SWAROWSKI et al., 2006).  

Dentre as reações que ocorrem devido a inundação está o aumento dos teores de 

fósforo disponíveis, principalmente nas primeiras semanas após a inundação. O aumento da 
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solubilidade deste nutriente determina maior eficiência em sua utilização, minimizando a 

dependência de fertilizantes fosfatados (SWAROWSKI et al., 2006).  

Munidos desta informação, alguns técnicos vêm recomendando, de modo informal, 

a suspensão da adubação fosfatada em condições de que o solo possua os teores críticos 

recomendados, para o sistema pré-germinado em Santa Catarina. 

O P é apontado como um dos nutrientes mais limitantes ao rendimento das plantas, 

apesar de sua relativa abundância na crosta terrestre (SILVA et al., 2008). A deficiência de P 

pode limitar severamente as produções de arroz (WISSUVA & AE, 2001). O perfilhamento é 

influenciado pela disponibilidade de P disponível para as plantas de arroz (FAGERIA, 1992; 

apud SANT’ANA et al., 2003).  

Baseado na problemática apresentada, a hipótese inicial deste trabalho foi de que a 

suspensão da adubação fosfatada de maneira empírica pode prejudicar o rendimento da cultura, 

principalmente quando ela for realizada em áreas de Cambissolos e em baixas densidades de 

semeadura. 

Contudo, pesquisas relacionadas ao efeito da densidade e a adubação fosfatada 

sobre os componentes de produção e a produtividade do arroz irrigado são escassas. Por 

conseguinte, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a produtividade de arroz irrigado 

conduzido em sistema pré-germinado implantado com diferentes densidades de semeadura e 

doses de fósforo.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 IMPORTÂNCIA SOCIOECONÔMICA DO ARROZ 

O arroz (Oryza sativa L.) é o alimento básico de mais da metade da população 

mundial (CONAB, 2015). É o segundo cereal mais cultivado no mundo, ocupando 

aproximadamente 168 milhões de hectares. A produção de cerca de 741,0 milhões de toneladas 

de grãos em casca corresponde a 29% do total de grãos usados na alimentação humana 

(SOSBAI, 2016). O aumento crescente de seu consumo impõe aos setores produtivos a busca 

de novas técnicas que possam aumentar a produção (EMBRAPA, 2008). 

Cultivado e consumido em todos os continentes, o arroz se destaca pela produção e 

área de cultivo, desempenhando papel estratégico tanto em nível econômico quanto social para 

os povos das nações mais populosas da Ásia, África e América Latina (EMBRAPA, 2008).  

Atualmente, o arroz é uma cultura com maior potencial de aumento de produção e 

responde pelo suprimento de 20% das calorias consumidas na alimentação de pessoas no mundo 

(SOSBAI, 2016). 

De acordo com a estimativa da Conab (2017), a produção brasileira do grão na safra 

2016/17 foi de 10.953,3 mil toneladas. Dentre as regiões produtoras destaca-se o Sul do país 

com uma produção de 9.863,9 mil toneladas. A quase totalidade do arroz produzido no Rio 

Grade do Sul e em Santa Catarina apresenta grão da classe longo-fino, com alta qualidade de 

cocção, características exigidas no mercado brasileiro, principalmente nas regiões Sul e Sudeste 

(SOSBAI, 2016).  

O sistema de produção de arroz característico de Santa Catarina é o irrigado com 

sementes pré-germinadas (EPAGRI, 2002), onde caracteriza-se como uma cultura típica de 

pequena propriedade rural, com utilização de mão de obra familiar (CONAB, 2015). No Estado 

o arroz é produzido em 83 municípios, onde a maior área se localiza no Litoral Sul do estado 

(61,9%), seguido da região Médio/Baixo Vale do Itajaí e Litoral Norte (25,2%). O restante 

encontra-se no Alto Vale do Itajaí (9,04%) e Litoral Centro (3,9%) (SOSBAI, 2016). A 

produtividade média do Estado e da região do Alto Vale do Itajaí na safra 2015/16 foram, 

respectivamente, 6.998 kg ha-1 e 7.445 kg ha-1 (SOSBAI, 2016).  

 

O grande sucesso da orizicultura em Santa Catarina pode ser atribuído ao razoável 

nível tecnológico apresentado pelo produtor catarinense, condições edafoclimáticas 

favoráveis ao cultivo, além do trabalho realizado pela pesquisa pública e extensão 

rural, os quais são encaminhados ao produtor proporcionando-lhes melhores 

resultados na lavoura. Dentre os fatores com maior influência no aumento de 

produtividade das lavouras de arroz catarinense está o desenvolvimento de cultivares 

modernas, as quais possuem boas características agronômicas, grãos longo-finos de 
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ótima qualidade, tolerância a doenças, em especial à brusone, e alta produtividade 

(SOUZA, 2012).  

 

O valor bruto da produção (VBP) do arroz, em Santa Catarina, no ano de 2014 foi 

de R$ 736 milhões, representando 3,4% do VBP dos principais produtos agropecuários do 

Estado. Para o ano de 2016 um aumento do VBP para R$ 836 milhões foi estimado pela 

SOSBAI (2016), em razão da alta nos preços do arroz ocorrido no estado.  

 

2.2 SISTEMA PRÉ-GERMINADO 

O Estado de Santa Catarina é um tradicional produtor de arroz irrigado, 

diferenciando-se dos demais pela utilização do sistema pré-germinado na quase totalidade da 

área (EBERHARDT & SCHIOCCHET, 2011). Este sistema foi introduzido pelos imigrantes 

italianos no Vale do Itajaí, no começo do século XX (GOMES; MAGALHÃE JÚNIOR, 2004).  

Neste sistema certas condições são exigidas para que se alcance sucesso na 

atividade, dentre elas a sistematização do terreno, ou seja, a adequação do mesmo para o 

desenvolvimento de cultivos irrigados (EPAGRI, 2002).  

De acordo com Gomes e Magalhães Júnior (2004), o sistema pré-germinado 

apresenta algumas vantagens em relação aos demais sistemas de cultivo existentes, tais como:  

 

Facilidades de reestruturação da lavoura, com menor dependência do clima para o 

preparo do solo e semeadura; possibilidade de planejamento mais efetivo das 

atividades da lavoura; redução do ciclo da cultura; antecipação da redução do solo e 

liberação de nutrientes pela pré-inundação, entre outras.  

 

O sistema pré-germinado é caraterizado pela implantação da cultura com sementes 

pré-germinadas, distribuídas a lanço, em solo previamente inundado com lâmina de água de 

cerca de 5 cm (SOSBAI, 2016).  

As operações de preparo do solo normalmente compreendem três etapas: a) 

Trituração e incorporação de restos culturais e plantas daninhas: a incorporação favorece a 

decomposição da matéria orgânica e a eliminação de insetos-praga, bem como os inóculos de 

microrganismos causadores de doença (EBERHARDT & SCHIOCCHET, 2011); b) Formação 

de lama: tem por objetivo preparar o solo para ser nivelado e alisado. Essa operação é realizada 

em solo alagado, com o auxílio de grade, enxada rotativa ou roda de ferro do tipo “gaiola” 

(SOSBAI, 2016); e c) Renivelamento e alisamento do solo: corrige pequenos desníveis nos 

quadros e alisar a superfície do solo (EPAGRI, 2002), utilizando pranchões de madeira, para 

tornar a superfície apta ao recebimento das sementes (SOSBAI, 2016).   
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2.3 REAÇÕES DE OXIRREDUÇÃO EM SOLOS ALAGADOS 

O alagamento do solo altera o seu equilíbrio natural, desencadeando uma série de 

transformações nas características físicas, biológicas, eletroquímicas e químicas desse meio 

(MEURER, 2012). Essa transformação é tão acentuada que o conhecimento das características 

do solo antes do alagamento geralmente não é o suficiente para o adequado entendimento do 

comportamento da planta de arroz em solo alagado (GOMES & MAGALHÃES JÚNIOR, 

2004).  

A diminuição do potencial redox (Eh), as mudanças nos valores de pH e o aumento 

da condutividade elétrica são as principais alterações eletroquímicas que ocorrem no solo após 

seu alagamento (MEURER, 2012). A redução do solo é promovida inicialmente pelos 

microrganismos aeróbicos e mais tarde pelos facultativos anaeróbios obrigatórios às custas dos 

compostos orgânicos e inorgânicos (EPAGRI, 2002).  

 

A saturação completa dos poros do solo por água e a presença de uma lâmina de água 

sobre o solo durante maior parte do ciclo do arroz expulsam o O2, alterando o 

metabolismo microbiano de aeróbio para anaeróbio. Os microrganismos anaeróbios 

utilizam compostos oxidados do solo como receptores de elétrons em seu 

metabolismo. Assim, nitrato, Mn4+, Fe 3+, sulfato e CO2 são reduzidos para N2, Mn2+, 

Fe2+, sulfeto e metano, respectivamente (MELO & ALLEONI, 2009). 

 

O potencial redox é uma medida da intensidade de redução no solo e, quanto mais 

baixo o seu valor, maior será a concentração de substâncias reduzidas. Ou seja, maior é o estado 

de redução do solo (MELO & ALLEONI, 2009).  

Como as reações de oxirredução ocorrem com transferência de elétrons e de íons 

H+, as alterações no estado de oxirredução do solo são acompanhadas por mudanças no pH 

(MELO & ALLEONI, 2009). De acordo com o descrito por MEURER (2012), o pH de solos 

ácidos sofre um pequeno decréscimo nos primeiros dias de alagamento, diminui a um valor 

mínimo e sobe em seguida, para estabilizar-se entre 6,5 e 7,0. Esta estabilização é atribuída, 

principalmente às reações químicas em que participam ferro e manganês (EPAGRI, 2002).  

O fósforo não está diretamente ligado nas reações de oxidação e redução de solos 

alagados, mas devido a sua reatividade com os compostos que são passíveis de redução, seu 

comportamento é profundamente afetado pelo alagamento (MEURER, 2012).  

 

O fosfato de ferro (Fe-P) e fosfato de alumínio (Al-P) são formas de fósforo que 

determinam o equilíbrio H-OH, ou seja, determinam o pH final do solo após a 

inundação. As reações com óxidos de ferro e alumínio conferem, no final, o poder 

tampão, graças ao que a calagem não se faz necessária para a correção dos solos pré-

inundados (EPAGRI, 2002).  
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A solubilidade do fósforo aumenta com o alagamento, portanto, pode-se afirmar 

que a liberação do fósforo para a solução do solo depende da intensidade da redução 

(MEURER, 2012). De qualquer forma, o uso de fertilizantes fosfatados deve ser adequado aos 

teores exibidos na análise de solo, objetivando-se repor ao sistema os nutrientes extraídos pelas 

plantas e promover o equilíbrio da relação NPK (EPAGRI, 2002).  

 

2.4 ADUBAÇÃO NA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO 

O rendimento de um cultivar de arroz é função do seu potencial genético e das 

condições ambientais durante o cultivo, inclui-se o suprimento de nutrientes minerais pelo solo 

(FIDELIS et al., 2012).  

O estabelecimento da expectativa de resposta a adubação deve fundamentar-se no 

nível de adequação a todos os fatores que influenciam a produtividade do arroz, elevando-se o 

nível de expectativa de incremento de produtividade proporcionalmente à sua adequação 

(SOSBAI, 2016). De acordo com a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (2016), as 

expectativas de resposta a adubação podem ser muito alta, alta, média ou baixa. Sendo assim, 

quanto melhor for as condições de cultivo maior será a expectativa de resposta a adubação.  

Nesse contexto, as novas recomendações passam a ser mais flexíveis e permitem 

ajustes para diferentes condições edafo-climáticas, potencial produtivo de cultivares, nível de 

manejo e de recursos financeiros por parte do produtor (SOSBAI, 2016).  

As recomendações de adubação para o arroz irrigado foram estabelecidas com base 

nos teores de matéria orgânica (para nitrogênio) e de fósforo e potássio extraíveis no solo 

(SOSBAI, 2016).  

A adubação nitrogenada não é recomendada a ser realizada na semeadura, quando 

em sistema pré-germinado, devido aos riscos de perdas do elemento e à baixa exigência da 

cultura na fase inicial do cultivo (SBCS, 2016). Portanto, sua aplicação deve ser parcelada. No 

caso de cultivares de ciclo curto (até 120 dias) e ciclo médio (entre 120 e 135 dias), recomenda-

se aplicar em torno de 50% do N em V3/V4 e o restante em R0 (iniciação da panícula – IP) 

(SOSBAI, 2016). De acordo com o Manual de Calagem e Adubação (SBCS, 2016), no caso da 

indicação de doses próximas ou superiores a 100 kg de N ha-1
 em cobertura, pode-se aumentar 

a proporção da dose na primeira aplicação, desde que também se mantenham uma aplicação de 

cerca de 40 kg de N ha-1 na segunda cobertura. Para cultivares de ciclo tardio (mais de 135 

dias), a cobertura pode ser fracionada em três aplicações, 1/3 em V3/V4, 1/3 no perfilhamento 

pleno e 1/3 em R0 (SOSBAI, 2016).  
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Os fertilizantes potássicos e fosfatados podem ser aplicados e incorporados com 

enxada rotativa ou grade na formação da lama ou após o renivelamento da área, antecedendo a 

semeadura (SOSBAI, 2016). Quando for adotado o cultivo sob o sistema pré-germinado, é 

indicada que seja realizada em cobertura, entre os estádios V2 e V3, pois ela pode intensificar o 

desenvolvimento de algas se aplicada durante o preparo do solo (SBCS, 2016).  

E a adubação potássica pode ser fracionada, para evitar perdas do nutriente, com 

aplicação da metade da dose no preparo do solo e a outra em cobertura, juntamente com a 

segunda aplicação de nitrogênio (SOSBAI, 2016).  

 

2.5 SEMEADURA DO ARROZ IRRIGADO 

A semeadura engloba um conjunto de operações, tais como: a escolha da cultivar, 

determinação da época de semeadura, densidade de semeadura, condições para a pré-

germinação das sementes e a semeadura propriamente dita (EPAGRI, 2002).  

De acordo com EBERHARDT & SCHIOCCHET (2011), o cultivar de arroz a ser 

utilizado deve ser escolhido, dentro do universo oferecido pela recomendação oficial, em 

função de alguns parâmetros ambientais ocorrentes na região, que irão interferir diretamente no 

comportamento e nas características da cultivar, e da preferência do produtor.  

A época de semeadura irá variar de acordo com a região de cultivo e o ciclo da 

cultivar escolhida. Conforme o zoneamento agroclimático para os estados do Rio Grande do 

Sul e de Santa Catarina, o arroz pode ser semeado em uma ampla faixa de época de semeadura, 

desde o início de setembro até meados de dezembro (SOSBAI, 2016), sendo o mês de outubro 

o mais adequado para a região do Alto Vale do Itajaí.  

A importância de uma densidade de semeadura adequada está no fato de esta 

facilitar uma distribuição uniforme das sementes, promover a produtividade, prevenir 

ocorrência de doenças, uniformizar a maturação e evitar o acamamento de plantas (EPAGRI, 

2002). Ou seja, a densidade inicial de plantas é um aspecto fundamental para garantir o 

potencial produtivo do arroz irrigado, pois é um dos principais fatores determinantes do número 

de panícula por metro quadrado (SOSBAI, 2016). De acordo com as recomendações de 

EBERHARDT & SCHIOCCHET (2011), a densidade de semeadura deve possibilitar o 

desenvolvimento de 300 plântulas de arroz por metro quadrado, utilizando em torno de 400 

sementes por metro quadrado, o correspondente a 120 kg de sementes certificadas por hectare.  

Antecedendo a semeadura, as sementes devem ser submetidas ao processo de pré-

germinação. Tal processo consiste em imergir as sementes em água, à temperatura ambiente, 

durante 24 a 48 horas mantendo-as, após, por igual período fora da água e a sombra, até que se 
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inicie o processo de germinação, com a emissão da radícula e do coleóptilo (EPAGRI, 2002). 

Por ocasião da semeadura mecânica, o coleóptilo e a radícula não devem ter ultrapassado 1mm 

de comprimento embora possam chegar a 2mm em semeadura manual (EBERHARDT & 

SCHIOCCHET, 2011), pois as raízes podem se entrelaçarem e acabar se rompendo no 

momento da semeadura. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na propriedade de Adolfo Gutz, localizada em 

Distrito Corruchel (27°18'44.7"S e 49°57'40.7"O), Pouso Redondo – SC, no período de outubro 

de 2016 a maio de 2017. O clima é subtropical úmido (Classificação climática de Köppen-

Geiger: Cfa) e o solo da área é classificado como Cambissolo Háplico distrófico gleico de 

textura argilosa (EMBRAPA, 2013). A análise química do solo apresentou pH em água de 4,2; 

24,1 cmolc dm-3 de H+Al; 111,6 mg dm-3 de K; 3,0 cmolc dm-3 de Ca, 0,7 cmolc dm-3 de Mg; 

3,8 mg dm-3 de P, 2,8 % de MO, 14,28 % de saturação por bases e 500 g kg-1 de argila.  

O ensaio foi conduzido em delineamento em blocos ao acaso e os tratamentos foram 

arranjados em esquema fatorial 4 x 3, com quatro repetições. Foram testadas quatro densidades 

de semeadura da cultivar SCS 121 CL (60, 90, 120 e 150 kg ha-1) e três dosagens de adubação 

fosfatada (50 kg ha-1, 25 kg ha-1 e 0 kg ha-1 de P2O5), totalizando 12 tratamentos. Cada unidade 

experimental apresentou área total de 15 m², totalizando em uma área de 720 m² (Figura 1). 

 

Figura 1 – Mapa da localização da área experimental. Pouso Redondo, SC, 2016/2017. 

 

 

O sistema de produção adotado foi o pré-germinado. O solo foi preparado por volta 

de 30 dias antes da semeadura, envolvendo práticas como rotativagem, passagem do rolo faca 

e nivelamento dos quadros, seguido de inundação da área. 
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As sementes foram imersas em água por 24 horas e, em seguida, foram deixadas a 

sombra por 48 horas para que ocorresse a pré-germinação. A área foi previamente inundada e 

a semeadura foi realizada manualmente no dia 31 de outubro de 2016.  

A recomendação de adubação foi feita de acordo com a interpretação da análise de 

solo da área, seguindo as recomendações da SOSBAI (2016), prevendo um rendimento de grãos 

maior de 7 toneladas ha-1. Para tanto foram aplicados, em cada parcela, o equivalente a 110 kg 

ha-1 de Nitrogênio (N) e 50 kg ha-1 de Potássio (na forma de K2O). Nas parcelas testemunhas 

foram aplicados 0 kg ha-1 de P2O5, nas parcelas com metade da dose, 25 kg ha-1 de P2O5, e as 

que continham a dosagem completa de fósforo foram aplicados o equivalente a 50 kg ha-1 de 

P2O5. A adubação nitrogenada foi dividida em três aplicações: 50 kg ha-1 no estádio V4, 30 kg 

ha-1 no estádio V7-V8 e 30 kg ha-1 no estádio R0. Enquanto a adubação potássica e a fosfatada 

foram realizadas por completa no estádio de desenvolvimento V4. A escala fenológica adotada 

foi a de Counce et al (2000). O controle químico foi o método adotado para controlar as plantas 

daninhas, como a tiririca (Cyperus spp.), capim-arroz (Echinochloa spp.) e sagitária (Sagittaria 

montevidensis), para tanto foram aplicados os seguintes herbicidas: Basagran (2 L ha-1), Ricer 

(0,2 L ha-1) e Aurora (0,08 L ha-1). Todos foram aplicados quando as plantas estavam no estádio 

V4, com adição de óleo vegetal (0,5 L ha-1).  

Ao final do ciclo, no estádio R2-R3, foi feita a aplicação do inseticida Talisman (0,3 

L ha-1) para o controle do Percevejo-do-colmo (Tibraca limbativentis) e Percevejo-do-grão 

(Oebalus poecilus) e para o controle de Brusone (Pyricularia grisea) foi realizada a aplicação 

preventiva dos fungicidas Bim (0,3 kg ha-1) e Nativo (0,75 L ha-1). A colheita foi realizada aos 

157 dias após a semeadura, de forma manual. A área colhida em cada parcela foi de 4,5 m².  

As variáveis avaliadas foram: número de colmos por metro quadrado, número de 

panículas por metro quadrado e o número de panículas por planta, todas realizadas no estádio 

R6. O peso de mil grãos e produtividade de grãos foram avaliados no estádio R9. O teor de 

umidade dos grãos foi padronizado para 130 g kg-1. O peso de mil grãos (PMG) foi estimado 

de acordo com a metodologia descrita nas Regras de Análises de Sementes (BRASIL, 2009). 

Os resultados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-wilk 

(p>0,05), posteriormente realizou-se a análise de variância pelo teste F. A variável quantitativa 

densidade de semeadura foi submetida a análise de regressão polinomial. Já a variável dose de 

fósforo foi comparada pelo teste de Tukey. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As variáveis número de colmos por metro quadrado, número de panículas por metro 

quadrado, a produtividade e o peso de mil sementes apresentaram valores não significativos 

quando submetidas ao teste de normalidade Shapiro-wilk, assim pode-se afirmar que, com nível 

de significância de 5%, as amostras provêm de uma população normal. Somente a variável 

panículas por planta não apresentou normalidade. 

A interação densidade de semeadura e doses do fósforo foi não significativa para 

todas as variáveis, assim como o fator isolado dose de fósforo (Tabela 1). Observou-se 

diferenças significativa apenas para o fator densidade de semeadura, para as variáveis número 

de colmos por m2 e número de panículas por m2. Desta forma, procedeu-se os desdobramentos 

da análise de variância apenas para o fator densidade de semeadura. 

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância. Pouso Redondo, SC, 2016/2017. 

Fonte Variação F colmos m2 F panícula m2 F produtividade F PMG 

Densidade (D) 7,25* 5,03* 0,36ns 1,99ns 

Fósforo (P) 0,56ns 0,34ns 2,41ns 0,12ns 

D x P 0,86ns 1,61ns 0,98ns 0,47ns 

D/P0 5,08* 5,52* 0,69ns 1,95ns 

D/P25 2,24ns 1,47ns 0,77ns 0,65ns 

D/P50 1,66ns 1,25ns 0,86ns 0,33ns 

P/D60 0,66ns 2,83ns 1,98ns 0,52ns 

P/D90 0,27ns 0,86ns 0,89ns 0,58ns 

P/D120 1,91ns 1,23ns 2,34ns 0,32ns 

P/D150 0,35ns 0,24ns 0,14ns 0,12ns 

* = significativo (p<0,05) e ns = não significativo (p>0,05). 

 

Na Tabela 2 são apresentados os dados referente a análise de regressão das variáveis 

avaliadas. Observou-se a significância da média do número de colmos m² para o modelo linear, 

bem como aos níveis de 0 kg ha-1 e 25 kg ha-1 de P2O5. A variável número de panículas m² 

também se ajustou somente ao modelo linear, tanto para a média quanto para os níveis de 0, 25 

e 50 kg ha-1.  

A variável produtividade não apresentou diferenças estatística, logo não se ajustou 

a nenhum dos modelos propostos. Somente a variável peso de mil grãos se ajustou ao modelo 

quadrático, em seu valor médio e ao nível de 0 kg ha-1 de P2O5.  
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Tabela 2. Resumo da análise de regressão. Pouso Redondo, SC, 2016/2017. 

Causa variação Nº Colmos m2 

Média P0 P25 P50 

Linear 20,83* 14,70* 4,55* 3,76ns 

Quadrático 0,87ns 0,00ns 0,26ns 1,15ns 

Desvio regressão 0,05ns 0,54ns 1,91ns 0,07ns 

Causa variação Nº Panículas m2 

Média P0 P25 P50 

Linear 14,92* 14,30* 3,54* 1,06* 

Quadrático 0,19ns 2,05ns 0,30ns 2,09ns 

Desvio regressão 0,07ns 0,22ns 0,58ns 0,61ns 

Causa variação Produtividade (kg ha-1) 

Média P0 P25 P50 

Linear 0,33ns 0,50ns 2,17ns 0,05ns 

Quadrático 0,38ns 0,83ns 0,00ns 0,06ns 

Desvio regressão 0,38ns 0,74ns 0,12ns 2,48ns 

Causa variação PMG (g) 

Média P0 P25 P50 

Linear 0,45ns 0,68ns 0,64ns 0,21ns 

Quadrático 4,66* 5,15* 0,60ns 0,48ns 

Desvio regressão 0,85ns 0,04ns 0,72ns 0,30ns 

* = significativo (p<0,05) e ns = não significativo (p>0,05).  

 

Observou-se um aumento linear do número médio de colmos m² em função do 

aumento da densidade de semeadura (Y = 339,4+1,2644X - R² = 0,96), ou seja, houve efeito 

simples com a densidade de semeadura (Figura 2A). Cada quilograma de semente adicionado 

na semeadura resultou em incremento médio de 1,2644 colmos por m2. 

Ao se realizar os desdobramentos de densidade de semeadura e níveis de fosforo, 

observou-se significância para os níveis 0 e 25 kg ha-1 de P2O5, observando resposta linear 

positiva da quantidade de colmos por m2 com aumento da densidade de semeadura (Figura 2B). 

Contudo, o número de colmos m² manteve-se estável quando utilizou-se a recomendação 

completa de fósforo (50 kg ha-1 de P2O5), com média de 475,75 colmos m².  
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Figura 2. Número de colmos por metro quadrado em função da densidade de semeadura e da 

adubação fosfatada. (A) representa a média da adubação fosfatada e (B) representa cada nível 

de adubação. Pouso Redondo, SC, 2016/2017. 

 

 

De acordo com WU et al. (1998) a capacidade de perfilhamento é uma das 

características mais importantes do arroz, uma vez que ela pode influenciar na futura produção 

de panículas e que comunidades de arroz com menor população de indivíduos apresentam 

plantas com maior número de colmos.   

Lima et al. (2010) ao avaliar a participação do colmo principal e dos afilhos na 

produtividade de grãos de arroz, cv. IAC 102, constataram que o número de colmos principais 

por m² aumentou na medida em que as densidades foram elevadas. 

O oposto foi detectado por Marzari et al. (2007), quando o aumento da população 

de plantas promoveu redução no número de colmos por planta e do número de grãos por 

panícula, o que possivelmente aconteceu em decorrência do aumento da competição 
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interespecífica. Mariot et al. (2003) também constatou que o incremento da densidade de 

semeadura reduz os números de perfilhos por planta e de grãos formados por panícula. 

Ao avaliar o efeito das doses de fósforo no desenvolvimento vegetativo do arroz e 

na capacidade de acumular fósforo na parte aérea, Silva e Melo (2009) constataram que sua 

deficiência foi evidenciada com a redução do número de perfilhos por vaso, sendo mais notória 

quando não foi realizada a adubação fosfatada.  

As respostas observadas para a variável número de panículas por m2 foram 

semelhantes às descritas para variável número de colmos por m2. Entretanto, destaca-se que 

houve significância entre densidade de semeadura e fósforo para testemunha que não recebeu 

adubação (Figura 3A).  

Em um estudo realizado por Marzari et al. (2007), o aumento na densidade de 

semeadura também provocou acréscimos no número de panículas por metro quadrado.  

Marschner (1986) descreve que quando as plantas sofrem de deficiência de fósforo 

há uma redução da expansão e crescimento foliar, bem como do número de folhas. Este 

processo é prejudicado pelo baixo teor de fósforo nas células e pela diminuição da 

condutividade hidráulica da raiz. A eficiência fotossintética da planta também é afetada. 

Portanto, os resultados obtidos sugerem que o número de colmos e panículas m² é afetado pela 

adubação fosfatada. 
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Figura 3. Número de panículas por metro quadrado em função da densidade de semeadura e da 

adubação fosfatada. (A) representa a média da adubação fosfatada e (B) representa cada nível 

de adubação. Pouso Redondo, SC, 2016/2017. 

 

 

Na Tabela 3 apresenta-se apenas as médias dos valores de produtividade, não 

havendo diferença entre os fatores avaliados. Entretanto, observa-se uma coerência entre os 

resultados, principalmente em relação a inferioridade para a condição onde não se realizou a 

adubação fosfatada.  
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Tabela 3. Produtividade kg ha-1 em função da densidade de semeadura e adubação fosfatada. 

Pouso Redondo, SC, 2016/2017. 

 Dose P2O5 kg ha-1 

Densidade (kg ha-1) 0 25 50 

60 8098 9165 8177 

90 8167 8817 8187 

120 7839 8742 8978 

150 8622 8327 8482 

Média 8181 8763 8631 

CV (%) 9,21 

 

Fidelis et al. (2012) ao cultivar diferentes cultivares de arroz sob alto nível de 

fósforo (150 kg ha-1
 P2O5), constataram que a produtividade para a maioria das cultivares foi 

igual ou superior em relação à baixa dose da adubação fosfatada (20 kg ha-1 P2O5).  

O fósforo é absorvido de forma contínua do início ao final do ciclo (GARGANTINI 

& BLANCO, 1965). Logo, as limitações na disponibilidade de P no início do ciclo vegetativo 

podem resultar em restrições no desenvolvimento, das quais a planta não se recupera 

posteriormente, mesmo aumentando o suprimento de P a níveis adequados (GRANT et al., 

2001).  

Observou-se uma resposta quadrática da média de PMG em função do aumento da 

densidade de semeadura (Y= - 0,004x² + 0,088x + 27,78 - R² = 0,8569), alcançando o peso 

máximo de 32,62 g com a densidade de semeadura de 111 kg ha-1 (Figura 4A) e, em seguida, 

apresentou um decréscimo no valor de PMG.  

Ao se realizar os desdobramentos de densidade de semeadura e níveis de fosforo, 

observou-se significância para o nível 0 kg ha-1 de P2O5, observando resposta quadrática de 

PMG com aumento da densidade de semeadura (Figura 4B). O peso máximo de 33,57 g ocorreu 

quando a densidade de semeadura encontrou-se em 115,79 kg ha-1. No entanto, o peso de mil 

grãos manteve-se estável quando utilizou-se as 25 e 50 kg ha-1 de P2O5, com média de 32,06 g 

e 32,08 g, respectivamente.  
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Figura 4. Peso de Mil Grãos em função da densidade de semeadura e da adubação fosfatada. 

(A) representa a média da adubação fosfatada e (B) representa cada nível de adubação. Pouso 

Redondo, SC, 2016/2017.  

 

 

 

Esses resultados são contrários aos observados por Marzari et al. (2007), que não 

verificaram o efeito da população de plantas sobre o PMG. Entretanto, ressalta-se que a síntese 

de amido e a sacarose são processos competidores que ocorrem no cloroplasto e no citosol, 

respectivamente (TAIZ & ZEIGER, 2013). As concentrações relativas de ortofosfato e triose-

fosfato são os principais fatores que controlam se o carbono fixado pela fotossíntese é alocado 

como amido nos cloroplastos ou como sacarose no citosol (ENÉAS FILHO et al., s.d.). 

De acordo com Taiz & Zeiger (2013), quando a concentração de Pi citosólica é alta, 

a triose fosfato do cloroplasto é exportada para o citosol através de um transportador de Pi, em 
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troca de Pi, e a sacarose é sintetizada. Quando a concentração citosólica de Pi é baixa, a triose 

fosfato é retida dentro do cloroplasto, e o amido é sintetizado, reduzindo a eficiência no uso de 

radiação solar e, consequentemente a eficiência fotossintética.  

Esta relação demonstra o quão fundamental é realizar a adubação fosfatada, pois 

plantas com baixo suprimento de P tem a síntese de sacarose no citoplasma limitada e, sendo a 

sacarose o principal produto da fotossíntese, as plantas podem ter o desenvolvimento afetado.  

Rotili et al. (2010) estudou a eficiência e resposta quanto ao uso de P em cultivares 

de arroz em várzea irrigada no Sudoeste do Estado de Tocantins e verificou que a eficiência 

nutricional de P é diferente entre as cultivares. Isto ocorre devido à habilidade do genótipo em 

absorver o nutriente do solo, distribuí-lo e utilizá-lo internamente (Goddard & Hollis, 1984). 

Mudanças dinâmicas na fertilidade do solo como resultado do cultivo intensivo 

tendem a aumentar a magnitude da resposta ao rendimento de P aplicado e K (DOBERMANN 

et al., 1996). Logo, quando o solo não tem capacidade de suprir as quantidades de P exigidas 

pelas plantas e houver retorno econômico, a prática da adubação deve ser empregada (SILVA 

et al., 2008).  

Em contraste com o manejo de fertilizantes nitrogenados, maximizar a eficiência 

de recuperação do fertilizante P é menos importante do que prever a necessidade de P aplicado 

e a quantidade a ser aplicada para atingir um rendimento específico e para manter as reservas 

de P do solo (DOBERMANN et al., 1996).  
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5. CONCLUSÃO 

A densidade de semeadura afetou o número de colmos e número de panículas por 

m2 sendo que esta dependência foi maior nos tratamentos sem adubação fosfatada.  

A produtividade não variou em função da densidade de semeadura e os diferentes 

níveis de adubação fosfatada.  

Entre as densidade de semeadura de 111 a 115 kg ha-1 e sob o nível de 0 kg ha-1 de 

P2O5, a cultivar SCS 121 CL apresentou os valores máximos de peso de mil grãos. 

Os resultados indicam que em Cambissolos a adubação fosfatada não deve ser 

suspensa, no entanto mais estudos acerca do tema devem ser realizados a fim de ter maior 

acurácia dos resultados.  
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