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ESTUDO DA QUA:J!AJ)E DA ÁGUA EM CULTUR.-\S DE ARROZ 
COM APLIC.-\ÇÃO DE HERBiCIDAS. 

~"'l). 1\ICentro Nacional de 

Roo. SP 340, K.m 127.5 - Caixa Poru.1 69 - Jaguariúna 
Agropocu.ária de Clima Temper:ldo (Embrapa-CPACT), BR 39'2. 

o Brasil é o se:\.to maior consumidor de agrotóxicos do mundo, tendo apresentado 
um consumo da ordem de ! 20.000 tODeladas destes produtos no ano de 1994. Dentre os 

utilizados na agricultura brasileira, o consumo de herbiclda5 vem crescendo 
gradatlvamence em importância et ali, 1996) Este componamen!o vêm sendo 
estimulado por que lem por objetivo a conservação do solo, como o p!antio 
direLO, e por aquelas que visan] a economia de maquinas no combate as ervas invasoras. 

Cerca de 80Q/o da produção do arrOl [la Brasil origina-se do Estado do Rio Grande do 
Sul, onde predomina o sistema de irrigação por inundação 1993). Neste estado a áse'1l 

com arroz é de cerca de 800.000 ha e o uso intenso de herbicidas é oecessário para o 
controle das ervas dauinhas que infestam a área de cultivo, sendo estes produtos aplicados, via 
de regra., ÇJor aviação. Oenrre os herbicidas mais uúl'lzados tem-se o c!ornazooe, o qui.ndorac e 
o propanil. 

Os corpos de da adjacentes as culruras de arroz irrigado podem estar sendo 
cDnta.rrUoadas por estes produlOs por efeito de deriva da aplicação ou por da das 
culruras. Esta por herbicidas podera causar danos ao meio ambíeote, afetando a 
qualidade das águas em seus parâmetros 5sico-quírrucos e tHoIOE~C()S 

A investigação desta contaminação deverá contemplar aspectos ligados a limnologia da 
à ecolox1co!ogia relativas aos organismos aquáticos, a "v'n ...... u.ua',av 

outros. 
o presente trabalho leve por avaliar os efeitos da aplicação de herbicidas, 

comumenles utilizados na cu~rura de arroz irrigado por inundação, oos parâmetros de 
qualidade da sob corldlcões 

F oram estabelecidas 4 no Centro Nacional 
de Agropecuária de - Pelotas, RS), nas quais 
foi pJ;lI\tado arroz sob o regime de [[Ja,js da região, isto e, aJagamemo 
das coro urna lamína de água de 15cm e da água conforme nece5sidade. Foi 
feita uma adubação em todas as com 300 kglha na proporção N:P:K de 
5:20:20. Em uma parcela oão foi feito nenhum tratamento (Pl) e em cada uma das outras 

foram os herbicidas (P2), (P3) e clornazone (P4) nas 
dosagens recomendadas pelos fabricantes 500 e 350 g i.a.lha., respectivamente). A 
aplicação dos berbicidas foi realizada por meio de aplicador costal com 2 dias após o plantio 
para Q c1omazone e com 22 dias para o quioclorac e propanil. Foram coJetadas amostras de 
água no dia da inundação (l9112/9S) das e com 2, 4, 8, 12 e 16 semanas após a 
entrada da áJ!Ua nas Foi determinado o pH, tcooperarura e coodutividade elétrica das 

experimenw. 

e esta!' foram imediatameme filtradas e congeladas para posterior aná.lises 
e clorofila. Foi também monitorada água do canal de alimentacão do 

A aplicação de he~bicida Da cultura de arroz irrigado não mostrou efeito nos 
parâmetros de quaJidilde de agua aoaJjsados Deste trabalbo. Os grá.5cos I, 2, J, 4 e 5 moslram 
que a cooduLividade elétrica, clorofila., o f6sforo Wtal, ferro total apresentaram 
compon.amemo sernelbanle (amo nas parcelas tratadas com herbicida quanto !.la parcela sem 
berbicida. MA YNARD ~ 1993), embora trabalhaodo com outro herbicida em doses comerciais, 

5Yl: 
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tambel . o.io verificc I :tIterlçõcs nos parametros de ~u.uiuQ~'C .:!.: ::'j"":'::' ~~!:! ~:. ,~!: .! 

mmera 2.3.;:1.0 de fósto J. carhono e rulf02e:uo 
~It.bora n:io t, nha haVIC;o oa.:''C''''';':':''::' ;-• .:::.; ;:::;:'::::;:~os ~ .. ,!lI::1Jithrl .. m m o uso úê: 

herbicl las n3S dosagel i recomenoaod.!>, u:: .. c , ............. : ... .;:::: ::~ '!:- "::" ~ti~ f'::'1h7:uios no :'! .... "" 
d: ilvuiar outros paSSlve15 impaCtos 1,mOlentaJs dos herblCldi1S soa re 4 Ulut.à oi;:;';';::':::'::' 

Tr.lball cs preliminares com o clomazone indicam que :lão na tQ:ludlde aguda para dafmas 
fJONS ;ON I:! :úli,l (95) :: que não ha inrluencia deste herolclda na taxa de 1ecomposu;ão de 
T..~phl{.\p !m lqU:tr.OS (FERREIRA tt al1i .: 995) 

~ntret:l!lto. nestes gr:Uicos nota·se que as diferenças. quando ocorrem. geralmente :ião 
entre í $ plrCellS e:<penmentais e :l 19un de entrada. mdlcando que os mecanismos que 
diferen :iam o comportamento destes parâmetros rel3clOnam· se ao represamento da água. 

:onquanro 05 resultados mOstram que os herbicld!ls n.1o caUSJl'lm efeito sobre a 
qualidi! ie da água em relaçã.o 3. parcela testemunha. tài observado alterações no 
comço ":.1.ffiento dos paràmetros de qualidade da agua das parcelas em complll"lção çom J agua 
de em ·adil. pnnc:pa.lmente O pH. o fósforo, conduuvidade eletrlca e c!orof:!!!. nas dua~ 
primeins semanas de estabelecimento da cultura 11.13 y~:das '. "ELLOSO et ai (1993) 
mostre.J semelhantes zcresclmos nas duas primeira semanas na concentr3çào de fostalo em 
3010s i lUndlldos do R. o de Janeiro e associou ~stas llterações a diminuiç50 do pH e do 
potenc:aj redox TaiS a.teracé:: .::': :_;"I:~~:'::'~ .. "''' ",,~:idade da ítgua. uma vez que o aumento 
de fo5fuo na l,!,'Ul pod:ni C\i ... ·;i.i .:lJtr;:~::::::: :::!: -:~.,':''' rlp, àllua adiacentes il região nZlcola 
do RS. quando da des':Jqp desta aq'.:z" -=-=--=-',J ::- ':: i5S2 . ;.!-!~_"-'" r .~_mll ~~!!r6fkvs 05 r.or;:::::;:. 
d'j,gua que: apresentam concentrações de roslàto total majores que iv..) Ugtl cil! ? ~ :=0". ,~ú~u v 
presenl! trabalho encontrado valores da ordem de 150 ugll ae r·i- 0, no 5m do ~xperim:::mc 
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GRAFlCO J Variação da condutil/ldade eletrica da a~-UJ nas Parcelas e na j,gua de entrada 
(Pl sem herbICida, P2 quincJorac. P3 propêml e P4 cJomazone) 
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GRAFlCO 2. Variaçolo do pH da agua nas parttlas 

t na água de enuada (p1: sem herbic1C1a; P2; 
quinclorac:; P) : propanil e P4: c1omazooc) 
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GRAFlCO 3. Variaçao da concentraçâo de 
clorofila na água das parcelas t na água de 
entrada (f I: sem herbicida; P2: quinclorac; 
PJ : proparul c P4: c1omazone) 
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GRAflCO 4. Variação da concenuaçao de fósforo 
,lotai na água das parcelas c na água de 
cnlI3da CP I sem herbicida. P2 quinclorac: 
P3: proparul c P4 . clomazone) 
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GRAf1CO .5. Vanação da concenuaç:lo de fen o 
loull na ~gua das parcelas c na água de 
entrada (fI : sem herbicida; P2: qutnclorac: 
PJ: preparol c P4: c1omazone) 
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Em rdJç:.1u 1 c ~r.c~r.t~:1ç50 de cloroli!a .. ~ .. i\G[;-';TA c LOP!:S \ : 99: } ·;erificl.il.in um 
<lI.UIIC'''V , .i. .:. .:;.::: :: :: :~::-;:'.~ de pigmentos tota.IS l!:Tl cuil.l'<C> J c .1lf0": ti .. " .. .!.: .,; .... .,;l,l .;l"n,....:"" .... · 
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- Cc ?:-e::e;:!·:- ·:+~1 : .... -, !o'': ::: ~:: ':~~C~\.!!t q'..1~ . ;1' <) " ncrCllCl0il5 ccmu:ne:;: -!: ~:! 1 !2.'!';'~ ~ 

,:u!tura de mol. rr.tgado OdO alteram os par;1metros de qualidade da agl.l. :)j cs ?ar.imet ~o$ de 
qualid3de da agua foram aretados pelo rep n:samenlO da igua. como Jumento da cOIlCenlrar;;Io 
d~ iósforo. o qual poced causar cutroiizaçào cJos corpos d'agua Jdj::.ce mes . 
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