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RESUMO
O município de Uruguaiana se destaca no cenário agrícola nacional pela elevada
produtividade alcançada na cultura do arroz irrigado. O fertilizante nitrogenado é um dos
fatores de produção que apresenta o custo mais elevado. A interação positiva do zinco na
eficiência da absorção do nitrogênio pelas plantas de arroz vem sendo investigada nos últimos
anos, pois o fertilizante nitrogenado apresenta baixa eficiência agronômica em níveis baixos
de zinco disponível no solo. Por esta razão, foi elaborado este trabalho para proporcionar
informações aos técnicos que atuam no processo de recomendação de fertilizantes, permitindo
um melhor ajuste das doses de nitrogênio aplicadas na cultura do arroz em função das
diferentes características dos solos, objetivando o máximo retorno por unidade de nutriente
aplicado. Para tanto, foram selecionadas 1500 amostras de solo do município de Uruguaiana
encaminhadas ao laboratório da PUCRS no período de 1999 a 2002. Os resultados das
análises dos solos foram inseridos na planilha Excel, registrando-se as freqüências de
ocorrência de acordo com os níveis de fertilidade dos parâmetros: pH, argila, matéria orgânica
e zinco. A partir dos resultados analisados, conclui-se que 90% dos solos da região
apresentam níveis de zinco suficiente para a adequada nutrição e desenvolvimento das plantas
de arroz irrigado. Os solos com baixos teores de zinco, aproximadamente 10% das amostras,
estão restritos as áreas mais arenosas (< 20% de argila) e pobres em matéria orgânica (< 1,2%
de carbono orgânico). Certamente, a eficiência da adubação nitrogenada está associada mais
aos fatores bióticos e ao manejo da aplicação deste fertilizante do que o efeito do zinco na
disponibilidade do nitrogênio às plantas de arroz irrigado.
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ABSTRACT
The city of Uruguaiana if detaches in the national agricultural scene for the raised
productivity reached in the culture of the irrigated rice. The farming of the rice irrigated in the
region is in constant development and the observed advances can be evidenced in the use of
the modern culture techniques. It enters the diverse used agricultural insumos in the rice
farming; the nitrogenado fertilizer is one of itens of the production spread sheet that presents
the cost highest. The positive interaction of zinc in the efficiency of the absorption of nitrogen
for the rice plants comes being investigated in the last years, mainly in the orizicultura of dry
land, therefore the nitrogenado fertilizer presents low agronômica efficiency in low available
zinc levels in the ground. By this reason, this work was elaborated to provide information to
the technician that act in the process of fertilizer recommendation, allowing one better
adjustment of the doses of nitrogen to be applied in the orizícola farming in function of the
different characteristics of ground, objectifying the maximum return for unit of applied
nutrient. For in such a way, 1500 samples had been selected in soil of the country of the
Uruguaiana directed to the laboratory of the PUCRS in the period of 1999 the 2002. The
results of the analyses of ground had been tabulated and inserted in the Excel spread sheet,
registering themselves the occurrence frequencies in accordance with the levels of fertility of
the parameters: pH, clay, organic substance and zinc. From the analyzed results, one
concludes that 90% of ground of the region present enough zinc levels for the adjusted
nutrition and development of the plants of irrigated rice. The ground with low zinc texts,
approximately 10% of the studied samples, are restricted the areas most arenaceous (< 20% of
clay) and poor persons in organic substance (< 1.2% of organic carbon). Thus, in function of
the zinc levels in the ground of the region one is waited reduced effect of this micronutrient in
the availability of nitrogen to the plants of irrigated rice. Certainly, the efficiency of the
nitrogenada fertilization is associated more to the bióticos factors and to the handling of the
application of the fertilizer.
Key words: Rice, ground, fertility, nitrogen, organic substance.
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FIGURA 1. Distribuição das freqüências dos conteúdos de matéria orgânica nos solos da
fronteira oeste do RS no período de quatro anos.
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FIGURA 2. Distribuição das freqüências das atividades de pH em água nos solos da fronteira
oeste do RS no período de quatro anos.
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FIGURA 3. Distribuição das freqüências dos teores de zinco nos solos da fronteira oeste do
RS no período de quatro anos.
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FIGURA 4. Distribuição das freqüências das classes texturais dos solos da fronteira oeste do
RS no período de quatro anos.
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