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RESUMO 
 
 

Devido ao processo de intemperização, grande parte dos solos brasileiros apresentam-se 
ácidos e com baixos teores de nutrientes. Para contornar essa situação, existe a necessidade 
de se utilizar corretivos e fertilizantes em grandes quantidades a fim de aumentar a produção 
de diversas culturas, porém esses insumos oneram os custos diminuindo a lucratividade, 
especialmente no caso de fertilizantes importados, como o potássio. Nesse sentido, avaliou-se 
a resposta do arroz irrigado à adubação potássica. O ensaio foi instalado no Pólo Regional do 
Vale do Paraíba (APTA), no município de Pindamonhangaba, num solo com pH=4,9, teor de K 
de 1,3 mmolc/dm3 e V=55% contendo 323g de argila por quilograma de solo, características 
semelhante às utilizadas para o cultivo de arroz no Vale do Paraíba. Situado na região sudeste 
do Estado de São Paulo com as seguintes coordenadas geográficas: latitude 22º 58’ 8,86’’S, e 
longitude 45º 26’ 57,63’’O. O clima caracteriza-se predominantemente como mesotérmico, com 
o verão quente e chuvoso, possuindo inverno seco ameno, com geadas esporádicas. A 
pluviosidade anual média se situa entre 1.205 e 2.223 mm. Os tratamentos do experimento 
consideraram a omissão (Controle) e a adubação de 100 Kg de K2O, sob a forma de Cloreto 
de Potássio (KCl) distribuído na sulco de plantio. A cultivar de arroz utilizada foi EPAGRI-109, 
amplamente utilizado na região. A semeadura foi feita com sementes distribuídas em linha, em 
um solo drenado, no espaçamento de 30 cm entre linhas e densidade de 450 sementes viáveis 
por metro quadrado. As parcelas foram constituídas por 12 linhas de 6 metros. A unidade 
amostral correspondeu às 8 linhas centrais desprezando-se 0,5m no início e final de cada linha. 
O objetivo deste ensaio experimental foi avaliar o efeito da adubação com K na produção de 
biomassa da parte aérea subdividida em colmos+folhas e grãos, número de perfilhos e número 
de panículas do arroz. Através da determinação da média e do erro padrão da média verificou-
se que nas condições do experimento a adubação potássica quando comparada ao tratamento 
controle não afetou o desenvolvimento do arroz irrigado em relação a produção de massa seca 
da parte aérea de colmos+folhas em kg por hectare (C=6311±250 e KCl=6312±261) e de grãos 
(C=4855±300 e KCl=4369±450), do número de perfilhos por metro quadrado (C=519±15 e 
KCl=549±21) e número de panículas por metro quadrado (C=476±11,5 e KCl=470±32). O 
motivo de não ter sido encontrado resposta à adubação potássica pode estar relacionada ao 
fato de que no ambiente alagado o nutriente mesmo sendo encontrado no solo em teores 
baixos possa ter ficado mais disponível às plantas. 


