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● No   Brasil,   temos   produção   em   todos   os   estados,   mas   RS   e   SC   juntos,   produzem   cerca   de   80%  
do   total,   e   se   juntarmos   TO,   totalizam   90%   do   total   produzido.  

● No   Brasil,   a   grande   maioria   do   arroz   é   semeado   de   setembro   a   novembro   (primavera),   e   a  
colheita   ocorre   de   janeiro   a   abril   (verão),   com   destaque   para   o   mês   de   março.   

ARROZ   DE   SEQUEIRO  

✔ Não   usa   irrigação,   e   depende   basicamente   das   chuvas   para   ter   umidade   para   produzir.  
✔ Inves�mento   e   custos   operacionais   MENORES.  
✔ Produ�vidade   MENOR.  
✔ Representa   cerca   de   ___________________   da   produção   nacional.  
✔ Segundo   a   CONAB,   a   produ�vidade   média   é   de   _________________   kg   por   hectare.  

ARROZ   IRRIGADO  

✔ É   produzido   com   o   uso   de   introdução   ar�ficial   de   água   nas   lavouras,   e   a   técnica   mais   u�lizado  
no   Brasil   é   por   inundação.  

✔ Inves�mento   e   custos   operacionais   MAIORES.  
✔ Produ�vidade   MAIOR.  
✔ Representa   cerca   de   ___________________   da   produção   nacional.  
✔ Segundo   a   CONAB,   a   produ�vidade   média   é   de   _________________   kg   por   hectare.  

Arroz   irrigado   só   pode   ser   cul�vado   em   áreas   com   ap�dão,   ou   seja,   área   planas   e   de   DIFICIL   drenagem,  
FACILITANDO   a   manutenção   da   lâmina   d´água   e   DIFICULTANDO   a   lixiviação   e   perda   de   água   e  
nutrientes   da   fer�lização.   Relevo   e   �po   de   solo   são   importantes,   além   é   claro   da   disponibilidade   de  
uma   fonte   de   água.  

Anotações:   ________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

O   sistema   de   semeadura   é   importante   por   interferir   no   custo   de   implantação,   bem   como   no  
desenrolar   da   cultura,   e   pode   sofrer   mudanças   de   estratégia   de   ano   a   ano.   E   segundo   o   IRGA,   os   5  
sistemas   são:  

⮚ O   CONVENCIONAL   –   Que   é   u�lizado   em   cerca   de   25%   da   área   do   RS  
⮚ O   CULTIVO   MÍNIMO   –   Principal   sistema   no   RS,   com   cerca   de   60%   da   área.  
⮚ O   PLANTIO   DIRETO  
⮚ O   PRÉ   GERMINADO   –   Este   é   o   principal   sistema   adotado   em   SC,   em   cerca   de   90%   da   área,   e  

cerca   de   12%   da   área   do   RS  
⮚ O   TRANSPLANTE   DE   MUDAS  

Anotações:   _______________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
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Anotações:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________   

 

● Cada   região   apresenta   seus   problemas   fitossanitários,   e   existem   tecnologias   para   mi�gar   os  
problemas,   procure   conhecer   os   riscos   e   novos   problemas   onde   atua.  

● O   cul�vo   de   arroz   é   determinado   pelo   clima,   seja   por   condições   adequadas   de   temperatura,  
umidade   ou   fotoperíodo   (radiação   solar).   

● Uso   de   técnicas   de   rotação   de   culturas   e/ou   integração   Lavoura   Pecuária,   isso   é   uma  
tendência/oportunidade   que   traz   enormes   bene�cios   ao   solo,   no   controle   das   pragas,   além   de  
melhorar   o   fluxo   de   caixa   e   a   capacidade   de   pagamento   do   produtor.  

● Procure   saber   mais   sobre   isso   na   sua   região,   pois   demanda   uma   melhor   capacitação   técnica   e  
administra�va   do   produtor   rural,   bem   como   daqueles   que   tem   relacionamento   comercial   com  
ele.  
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