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Herbicidas de alta 
performance em 
arroz irrigado.

• Performance superior no
controle de junquinho.

• Controla ciperáceas em
pós-emergência da cultura

e da erva daninha.

• Ótimo para a rotação de princípios 
ativos, retardando a possibilidade

de resistência.

• Formulação líquida EC:
facilita a aplicação.

• Herbicida ideal para o manejo de 
plantas daninhas resistentes em arroz.

• Não deixa residual para cultivos 
subsequentes:

ideal para a rotação de culturas.

• Controla as principais gramíneas 
resistentes a herbicidas

inibidores da ALS.

• Indicado para aplicações iniciais, 
evitando o período de matocompetição.

• Produto mais concentrado e com 
menor descarte de embalagens.
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Soluções completas BASF
para Arroz. Alto desempenho
na proteção e na produtividade. 

Conheça as soluções BASF e atinja a máxima produtividade
e qualidade de grãos na sua lavoura.

| Tratamento de Sementes
 Standak® Top

| Herbicidas
 Kifix®

 Kit Clearfield®

 Heat®

 Herbadox® 400 EC 
 Basagran® 600
 Facet®

| Fungicidas
 Brio® 

| Inseticidas
 Nomolt® 150
 Imunit®

 Fastac® Duo

| Tecnologias

| PRODUTOS

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. 
Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos. Incluir 
outros métodos de controle do programa do Manejo Integrado de Pragas 
(MIP) quando disponíveis e apropriados. Restrição temporária no Estado 
do Paraná na cultura do Arroz: Imunit® para o alvo Spodoptera frugiperda. 
Produto Facet® não cadastrado no Estado do Paraná. Registros MAPA: 
Brio® nº 09009, Fastac® Duo nº 10913, Nomolt® 150 nº 01393, Imunit® 
nº 08806, Basagran® 600 nº 0594, Facet® nº 00389004, Herbadox® 400 EC 
nº 015907, Kifix® nº 07907, Heat® nº 01013 e Standak® Top nº 01209.

0800 0192 500
facebook.com/BASF.AgroBrasil
www.agro.basf.com.br
www.blogagrobasf.com.br

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.
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A gente tem a tecnologia 
certa pra você deletar o que 
atrapalha a sua lavoura.

ATENÇÃO ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO; CONSULTE 
SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS  

DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

Visite-nos em corteva.com.br | 0800 772 2492
TM Marcas registradas da Dow AgroSciences, DuPont ou Pioneer e de suas companhias afiliadas ou de seus respectivos proprietários. ©2019 Corteva Agriscience.

Levamos o arroz a sério para você produzir mais a cada colheita.

Com a união da Dow e da DuPont, surgiu a Corteva AgriscienceTM.  Uma empresa altamente comprometida com a cultura do 

arroz, com produtos exclusivos e patenteados para o controle ideal da sua lavoura. O que já era bom com Dow e DuPont ficou 

ainda melhor com Corteva AgriscienceTM.

LINHA ARROZ CORTEVA

FUNGICIDA

Aproach® Prima

HERBICIDA

Goal® BR

DMA® 806 BR

Clincher®

Ricer®

Glizmax® Prime
Soldier®
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INTRODUCTION

ALIMENTO ESSENCIAL NO bRASIL, 
o arroz segue na pauta do dia em termos na-
cionais e internacionais. O setor tem no ex-
tremo sul do País o seu maior polo produti-
vo interno, com destaque para os estados de 
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. É das 
lavouras situadas nessa região que saem os 
grãos responsáveis pela garantia de abaste-
cimento interno, bem como para impulsio-
nar as crescentes exportações. Em muitos 
casos fazendo a dobradinha com o feijão, 
constituindo assim um prato típico do bra-
sileiro, o arroz é ingrediente-chave, que ja-
mais poderia faltar à mesa em todo o País.

E a preocupação com o suprimento das 
necessidades internas tem vindo acompa-
nhada, nos últimos anos, com as reflexões 
sobre as mudanças no perfil de produção. O 
aumento de custos, associado a uma pers-
pectiva não muito animadora de rentabili-
dade, levou muitos agricultores a introduzir 
uma cultura alternativa em suas proprieda-
des. É a soja, que, com demanda internacio-
nal e maior liquidez no mercado, passou a 
ocupar áreas de várzea, onde de forma his-
tórica o arroz era cultivado em sistema irri-
gado. O futuro da orizicultura, assim, preci-
sa ser pensado diante desse novo cenário.

Se por um lado o arroz passa a ter a com-
panhia da soja no plano de cada nova safra 
junto ao meio rural, por outro incrementa 
de forma gradativa seus níveis de produtivi-
dade por área. Organismos como o Institu-
to Rio Grandense do Arroz (Irga), a Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 
(Epagri) de Santa Catarina e a Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
têm prospectado e difundido novas tecno-
logias que asseguram menor custo e maior 
retorno ao agricultor, inclusive com ganhos 
adicionais em qualidade ou em  particulari-
dades do grão para consumo humano.

Os novos tempos em nada comprome-
tem ou em nada desbotam a importância 
do arroz na socioeconomia do Sul do País 
e de inúmeras outras regiões nacionais nas 
quais essa lavoura é representativa, em 
muitos casos com cultivo de sequeiro – ou 
de terras altas, como é chamado no Mato 
Grosso. A obviedade, ou a convicção, do pa-
pel fundamental no suprimento alimentar 
da população faz com que a iniciativa pú-
blica e privada esmere-se na busca de so-
luções modernas, práticas e com a melhor 
relação custo-benefício para assegurar, em 
paralelo, a subsistência do produtor.

Com o advento de nova gestão federal no 
Brasil, bem como com as novas gestões nos 
diversos estados, em 2019 a cadeia produti-
va reforça uma vez mais seus pleitos, junto 
a dirigentes e lideranças, para que a susten-
tabilidade do setor seja garantida e amplia-
da. Além de lidar com os custos inerentes à 
formação da lavoura, em um segmento que 
tem a concorrência constante de produto 
oriundo de países vizinhos, e sobre o qual 
incide tributação menor, o meio rural ainda 
inicia cada nova temporada sob a ameaça 
de contratempos climáticos, com chuva em 
excesso ou, ao contrário, estiagens.

Por isso, analisar e projetar uma realida-
de com mais confiança e segurança para o 
setor arrozeiro torna-se tarefa de sociedade 
no Brasil. A manutenção de milhares de fa-
mílias no modelo produtivo, o aquecimen-
to da economia regional, a exploração dos 
melhores e mais eficientes recursos à dispo-
sição para o cultivo agrícola, tudo isso é de in-
teresse direto do País e do mundo. A direção 
segura que o Brasil pretende seguir, em favor 
do abastecimento das suas necessidades ou 
da participação no mercado global, precisa 
ser definida por todos. E 2019 é um bom ano 
para assegurar tranquilidade. boa Leitura!

seguraDIREÇÃO
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Safe
STAPLE FOOD IN bRAZIL, rice continues on the dai-

ly agenda in national and international terms. The sec-
tor’s biggest domestic production hub is located in the far 
south of the Country, where the highlights are the States of 
Rio Grande do Sul and Santa Catarina. The fields located in 
these regions produce the grains that are responsible for 
the domestic supplies, whilst driving the ever-increasing ex-
ports. In many cases, the rice and beans duo is considered to 
be a typical Brazilian dish, where rice is a key ingredient, al-
ways present on the dining table all over the Country.

 The concern with the supply of the domestic needs, over 
the past years, has come with the reflections on the changes 
of the production profile. Rising costs, associated with a not-so-
encouraging profit perspective, have led many farmers to bring 
an alternative crop to their farm. It is soybean, which, with high-
er international demand and market liquidity, began to occu-
py prairielands, where historically rice had been produced in 
the irrigated system. The future of rice farming, therefore, needs 
to be reconsidered in light of this new scenario.

If, for one thing, rice is produced in the company of soy-
bean at every new growing season in the rural setting, on the 
other hand, it is gradually boosting its productivity levels per 
area. Such organs like the Rio Grande do Sul Rice Institute 
(Irga), the Santa Catarina State Rural Extension and Agricul-
tural Research Enterprise (Epagri) and the Brazilian Agricul-
tural Research Corporation (Embrapa) have prospected and 
disseminated new technologies  with lower costs and higher 
returns to the farmers, including additional gains in quality or 
in grain particularities for human consumption.

By no means do the new times jeopardize or play down 

the importance of rice in the socioeconomy of South Bra-
zil and several other national regions where this crop is rep-
resented, in many cases with upland rice cultivations, very 
common and well-known in Mato Grosso. The obvious fact, 
or conviction, of its fundamental role as a food source for the 
population, urges public-private initiatives to seek modern 
solutions, practical and with a better cost-benefit relation to 
ensure, in parallel, the subsistence of the producers. 

With the advent of the federal administration in Brazil, 
as well as the new administrations in the states, in 2019, the 
supply chain once again reinforces its claims, in an effort to 
convince officials and leaderships, to guarantee and expand 
the sustainability of the sector. Besides enduring the costs 
inherent to the establishment of the fields, in a segment that 
is constantly competing with the crops of neighboring coun-
tries, on which lower taxes are levied on, the rural setting still 
starts every new season under the threat of climate induced 
hardships, with excessive precipitation or, on the contrary, 
prolonged droughts. 

That is why, under these circumstances, analyzing and 
projecting a reality with greater confidence and safety for the 
rice segments, is a task to be undertaken by Brazilian society. 
The maintenance of thousands of families in this productive 
model, the survival of the regional economy, the exploration 
of the best and most efficient resources available to agricul-
tural enterprises, directly interest the Country and the world. 
The safe direction that Brazil intends to pursue, on behalf of 
its supply needs or its share in the global market, should be 
defined by all parties involved.  As a matter of fact, 2019 is a 
good year for everything to unfold calmly.  happy reading!
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AQUI A INFRAESTRUTURA 
CHEGA PRIMEIRO.
Das lavouras gaúchas para a mesa de casa. O Tecon Rio Grande é o movimento que 
conecta a produção gaúcha com o mundo. Contínuos investimentos em infraestrutura, 
tecnologia e capacitação interna tornam o Tecon Rio Grande a melhor solução logística 
no sul do país.

15 dias livres de 
armazenagem

02 linhas semanais para 
norte e nordeste do Brasil

03 berços com 
operação simultânea

900m de cais

16 linhas marítimas 
semanais para o mundo

09 STS Super 
Post-Panamax

www.tecon.com.br

Escritório Comercial Porto Alegre
Porto Alegre | Telefone (51) 3533.9850

Escritório Comercial Serra Gaúcha
Caxias do Sul | Telefone (54) 3222.8723

Tecon Rio Grande
Rio Grande | Telefone (53) 3234.3000
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PRODUCTION

VINDO DE OUTRA SAFRA com resultados econômicos insatisfa-
tórios, e já diante de fortes impactos climáticos na nova temporada 
no líder da produção nacional, o Rio Grande do Sul, o setor arrozeiro 
no Brasil volta a lançar seu olhar para a frente, sempre na expectati-
va de colher mais segurança e renda. Umas das formas de alcançar 
maior retorno, a produtividade já mostra acréscimos significativos 
no País, em particular na maior região produtora, o Sul, mas o en-
frentamento da realidade e a construção de perspectivas passa por 
diversos aspectos, que recebem a atenção da cadeia produtiva.

Nos últimos 10 anos, conforme levantamentos estatísticos da 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o arroz perdeu 
38% da área cultivada, mas registrou salto de produtividade na or-
dem de 91% (de 3.197 para 6.118 quilos por hectare, comparando a 
safra 2000/01 e o período 2017/18). No novo ciclo produtivo, mais 
uma redução significativa era estimada no cultivo, ocorrendo op-
ção por alternativas mais rentáveis, como a soja. A Conab faz com-
paração de rentabilidade entre as duas culturas com base em da-
dos do Mato Grosso, onde se evidencia a atratividade maior da 
oleaginosa, que na última safra ali apresentou margem positiva de 
39,54%, contra negativa de 12,77% do cereal.

Despesas mais altas do que a receita também foram levanta-
das no principal Estado produtor, o Rio Grande do Sul, com 70% 
do total nacional, onde o alto custo de produção é a todo momen-
to lembrado, fazendo comparações com países vizinhos e cobran-
do medidas saneadoras, como faz a Federação da Agricultura do 
Estado (Farsul), junto com outras entidades. O problema e a busca 
de soluções foram destacados novamente no início do ano, quan-
do grandes regiões produtoras gaúchas sofreram sérios prejuízos 
com enchentes, agravando o endividamento e reforçando carac-
terísticas bem presentes nas lavouras gaúchas: descapitalização, 
dependência e insegurança, nas palavras de Francisco Schardong, 
presidente da Comissão do Arroz da Farsul.

Em quatro anos, conforme lembrou Henrique Dornelles, presi-
dente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do 
Sul (Federarroz), em fevereiro de 2019, o Estado enfrentou graves 
problemas climáticos em dois e crise de preços no último, com pou-
co espaço para obtenção de resultados. Agora, produtores continu-

am enfrentando altos custos, dívidas e ainda comprometimento de 
safra, o que requer novos esforços para sua viabilização. A entidade, 
por meio do seu vice Alexandre Coelho, em momento relacionado à 
abertura oficial da colheita de 2019 no Estado naquele mês, desta-
cou o tema do evento (“Atividade diversificada, renda ampliada”), 
defendendo a integração com soja, que diminuiria gastos.  

De qualquer forma, a expectativa de diversos organismos em re-
lação a 2019, com previsão de menor safra e estoques, era de que 
melhorassem os preços e que, assim, seria possível obter rentabi-
lidade na temporada. Mas tudo sempre depende de vários fatores, 
onde se inclui o fortalecimento do consumo, a continuação da con-
quista de espaços externos e políticas públicas adequadas, para o 
que se voltam contínuas iniciativas do setor na esperança de que a 
melhor colheita possa se tornar uma sólida realidade.

À ESpERa da 
melhor colheita

Produtores de arroz seguem empenhados em semear boas tecnologias 
na expectativa de colher resultados que compensem os investimentos 

LavOuRaS fIcaRam maIS 
pRODutIvaS, maS aInDa 
EnfREntam cuStOS ELEvaDOS
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FOLLOwING hARD ON ThE hEELS of another crop with unsatis-
factory economic results, and already facing strong climate-induced 
impacts upon the new season in Rio Grande do Sul, leading produc-
er in the Country, the Brazilian rice sector is looking forward to reap-
ing richer returns, thus experiencing a feeling of security. One of the 
ways of reaching better returns, productivity has already signaled 
significant progress in the Country, particularly in the largest rice 
producing region, the South, but coping with reality and the con-
struction of perspectives are facts that go through several aspects 
under supervision of the supply chain. 

Over the past 10 years, according to statistical surveys by the Na-
tional Food Supply Agency (Conab), the area devoted to rice shrank 
by 38%, but saw a 91-percent leap in productivity (from 3,197 to 
6,118 kilograms per hectare, compared to the 2000/01 crop year and 
the 2017/18 season). In the new productive cycle, another reduction 
in planted area was anticipated, with farmers opting for more prof-
itable alternatives, like soybean. Conab officials compare the profit 
rates between the two crops based on data collected in Mato Gros-
so, where the oilseed is clearly more attractive,  with a profit margin 
of 39.54%, against a negative margin of 12.77% of the rice.

Expenses outstripping income were also detected in the main rice 
producing State, Rio Grande do Sul, responsible for 70% of the entire 
national crop, where high production costs are constantly mentioned 
in comparisons with our neighboring countries, whilst demanding re-

medial measures, following on the heels of the State Agriculture Fed-
eration (Farsul), along with other entities. The problem and the search 
for solutions were again highlighted early this year, when relevant pro-
ducing regions in Rio Grande do Sul were seriously affected by floods, 
aggravating farmers’ indebtedness and strengthening the problems 
faced by cash-strapped farmers, dependency and insecurity, in the 
words of Francisco Schardong, president of Farsul’s Rice Committee.

In four years, as the president of the Rio Grande do Sul Federation 
of Rice Growers’ Associations (Fedearroz) Henrique Dornelles recalled, 
in February 2019, that the State had to deal with serious climate-relat-
ed problems and a crisis related to prices, with few chances for reaping 
good results. At the moment, the farmers grapple with high production 
costs, debts and crop problems that require new efforts for its viability. 
The entity, relying on its vice-president Alexandre Coelho, at the open-
ing ceremony of the 2019 harvest in the State, in February, highlighted 
the theme of the event (“Diversified activity, expanded income), sug-
gesting integration with soybean, with consequent lower costs.

Anyway, expectations expressed by several organs relative to 
2019, with a smaller crop and reduced stocks, included better prices 
with reflections on the profit margins in the season. However, every-
thing depends on a lot of factors, which include rising consumption, 
the fight for the conquest of foreign markets and appropriate public 
policies, the constant target of the sector initiatives, in the hope that a 
better harvest will turn into a solid reality. 

Rice growers remain committed to spreading good technologies 
in anticipation of results that make up for the investments

Waiting for a 
good crop of rice

RIcEfIELDS havE bEcOmE mORE pRODuctIvE,
but StILL facE hIgh cOStS

Innovations for a better world.

SORTEX S
UltraVisionTM. 
Seleção óptica 
inteligente para arroz.

 
Saiba mais em:
www.buhlergroup.com/sanmak
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UM íNDICE SUbSTANCIAL de diminui-
ção na área plantada marca a safra de ar-
roz 2018/19 no Brasil. De acordo com a pes-
quisa divulgada pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) no início de mar-
ço de 2019, a superfície ocupada pela cultura 
poderá ter redução na faixa de 13% na tem-
porada, contribuindo para tanto, de forma 
especial, o menor espaço destinado à cultura 
no principal Estado produtor, Rio Grande do 
Sul, assim como ocorre em quase todos os 
estados com cultivo sequeiro. Essa realidade, 

aliada ao excesso de chuva verificado no iní-
cio do ano em solo gaúcho, deverá culminar 
em sensível queda na produção.

Tanto no setor produtivo rio-grandense 
quanto em outras partes do País, uma das 
principais razões reafirmadas para reduzir a 
área é relacionada à questão de preços e de 
custos, determinando uma opção por cul-
turas mais rentáveis. No Rio Grande do Sul, 
onde a Conab tem estimativa inicial de área 
7,1% menor, outras instituições confirmam 
redução no cultivo. O Instituto Rio Granden-

se do Arroz (Irga) previa na virada do ano ín-
dices na ordem de 6% a 6,5% e a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/
RS-Ascar) previa 4,15% no início de março.

Nas avaliações iniciais do Irga, altos cus-
tos (com valores até 30% maiores), expecta-
tiva de baixos preços e competição com o ar-
roz importado foram fatores que fizeram os 
produtores abrirem mão de algumas áreas 
no momento da tomada de decisão de plan-
tio. Parte delas, segundo observou, foram 
destinadas à soja em terras baixas, em rota-

SupERfícIE 
cuLtIvaDa 
DImInuIu naS 
váRzEaS 
IRRIgaDaS DO RIO 
gRanDE DO SuL 
E nO SEquEIRO

ção para limpeza de invasoras, e outra para 
pecuária. Assim também em estados como 
Maranhão, Pará e Mato Grosso, onde predo-
mina o arroz de sequeiro, alternativas mais 
rentáveis pressionaram na definição de me-
nor área para a cultura, que nesse sistema de 
cultivo pode chegar a diminuir 31,9%.

O clima adverso, por sua vez, voltou a se 
manifestar com força no Estado líder. Após 
um início de ciclo de cultura muito bom, hou-
ve a ocorrência de excesso de chuvas em ja-
neiro, com alagamentos causando perdas 

em importantes áreas produtoras da Fron-
teira Oeste, da Campanha e do Centro do Rio 
Grande do Sul. A previsão inicial da Conab era 
de que este fator representaria pelo menos 
cerca de 5% de perda na alta produtividade 
gaúcha, o que, somado ao cultivo menor, de-
verá fazer com que a produção brasileira fi-
que abaixo da média histórica dos últimos 
anos, de 12 milhões de toneladas, descendo 
ao nível do ciclo 2015/16, quando também 
ocorreram enchentes e o volume colhido foi 
na faixa de 10,6 milhões de toneladas.

abaIxO
do normal

Previsão inicial da colheita no ciclo 2018/19 fica abaixo 
da média produtiva dos últimos anos, devido a redução 

significativa de área e problemas climáticos
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A REMARkAbLE DECREASE in planted area distinguishes the 
2018/19 rice crop in Brazil. According to the survey released by the Na-
tional Food Supply Agency (Conab), in early 2019,  the area devoted to 
the crop could suffer a reduction of about 13% in the current season, 
particularly due to the smaller area devoted to the crop in the main 
producing State, Rio Grande do Sul, just like what happened in almost 
all states where upland rice is produced. This reality, along with exces-
sive precipitation in Rio Grande do Sul at the beginning of this year, 
should result into a substantial drop in production.

Both in the productive sector in Rio Grande do Sul and in other re-
gions throughout the Country, one of the main reasons blamed for the 
smaller area is related to the question of prices and production costs, 
inducing to an option for more profitable crops. In Rio Grande do Sul, 
where initial estimates by Conab refer to a 7.1-percent smaller area, 
other institutions confirm these reductions in the cultivation of rice. 
The Rio Grande do Sul Rice Institute (Irga), in its turn-of-the-year out-
look anticipated a reduction from 6% to 6.5%, and the Santa Catari-
na State Rural Extension and Agricultural Research Company (Emater/
RS-Ascar) predicted a reduction of 4.15% in early March.

At Irga’s initial evaluations, high costs (up to 30% higher), ex-
pectation for low prices and competition with imported rice were 
factors that induced the farmers to opt for other crops when they 
had to make their decisions. Some stretches of land, especially 
lowlands, were destined for soybean, in a rotation system for weed 
control purposes, and other stretches for livestock operations. It 

also holds true for the states of Maranhão, Pará and Mato Grosso, 
where upland rice prevails, more profitable alternatives had a say 
in the definition of smaller areas for rice, which could suffer a re-
duction of 31.9% in this cultivation system.

 Adverse climate conditions again began to prevail in the leading 
rice producing State. After a good start of the cycle, there was exces-
sive precipitation in January, with heavy floods causing relevant loss-
es to the rice farming areas in the Western Frontier, prairie lands and 
central region in Rio Grande do Sul. Conab’s initial estimate was that 
this factor would cause losses of at least 5% to the high productivi-
ty rates in Rio Grande do Sul, which, along with the smaller planted 
area, should keep the Brazilian rice crop below the historical average 
over the past years, from 12 million tons, dropping to the level of the 
2015/16 crop year, when floods occurred and the volume harvested 
remained at 10.6 million tons.

Initial forecast for the 2018/19 growing season remains below 
the average volume of the past years, due to significant 

reductions in planted area and climate-related problems

below normal

aREa DEvOtED tO thE cROp ShRank In IRRIgatED
 fLatLanDS In RIO gRanDE DO SuL anD In upLanDS

O quE EStá pROJEtaDO
•  Projections

AS ESTIMATIVAS INICIAIS PARA SAFRA BRASILEIRA DE ARROz 2018/19
(E OS íNDICES DE VARIAçãO PREVISTOS SOBRE A ETAPA ANTERIOR)

Fonte: Conab, março de 2019.

CULTIVO  Total Irrigado Sequeiro
Área (mil ha) 1.716,9 (-12,9) 1.350,0 (-5,8) 366,9 (-31,9)
Produção (mil t) 10.636,2 (-11,8) 9.744,5 (-9,5) 891,7 (-31,3)
Produtividade (kg/ha) 6.195 (1,3) 7.218 (-3,9) 2.430 (0,9)
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O GRãO DE ARROZ VOLTOU a sair bo-
nito das lavouras brasileiras, concentradas 
no Extremo Sul do País, no ciclo produti-
vo 2017/18, após uma safra com produtivi-
dade recorde até então. No início de março 
de 2018, as previsões da Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab) eram de re-
cuos significativos na temporada (1,9% na 
área, 6,8% na produtividade e 8,5% na pro-
dução), mas nos levantamentos finais de se-
tembro os índices tinham mudado bastan-
te, ficando próximos ao período anterior 
(com respectivos menos 0,4%, 1,7% e 2,1%). 

A mudança é explicada por ocorrências 

verificadas pela Conab no maior Estado 
produtor, o Rio Grande do Sul, que produz 
70,1% do total. “Atraso e baixa qualidade na 
semeadura reduziram o potencial inicial da 
cultura”, e ainda, com novembro e dezem-
bro muito secos, “a escassez de água afetou 
a germinação e o estabelecimento inicial 
das plantas, em especial aquelas semea-
das mais tarde. A soma desses fatores fez 
com que a estimativa de produtividade ini-
cial fosse reduzida até nível inferior à média 
dos últimos 10 anos”, observou a Conab.

No entanto, conforme a avaliação do 
organismo, uma condição climática anor-

mal ocorrida durante o verão nas lavou-
ras rio-grandenses, “com anomalias positi-
vas de temperatura e maior incidência de 
radiação, justamente no período crítico da 
cultura, floração e enchimento de grãos”, 
fez com que as prováveis perdas previs-
tas “fossem totalmente revertidas”. Assim, 
acabou sendo registrada, segundo a Co-
nab, a segunda melhor safra da história em 
produtividade no Estado, atrás somente 
do ciclo 2016/17, o mesmo ocorrendo, des-
ta forma, em nível nacional.

Para o Instituto Rio Grandense do Arroz 
(Irga), por sua vez, os números da cultura 

pRObLEmaS 
InIcIaIS fORam 
SupERaDOS 
E LavOuRaS 
tIvERam bOnS 
RESuLtaDOS

gaúcha foram mais elevados na tempora-
da 2017/18, quando teria sido concretiza-
da a maior produtividade histórica no Es-
tado, superior inclusive à do ano anterior. 
Enquanto o rendimento por área conside-
rado pela Conab foi da ordem de 7.851 kg/
ha, o do Irga apontou 7.949 kg/ha. No vi-
zinho Estado de Santa Catarina, segundo 
maior produtor (9,5% do total), onde tam-
bém a previsão de resultados melhorou 
no decorrer da safra, a produtividade te-
ria passado de 8 mil kg/ha, segundo a Em-
presa de Pesquisa Agropecuária e Exten-
são Rural (Epagri).

No plano geral, conforme a Conab, a 
produtividade e a área cultivada no Bra-
sil foram menores, porém não tanto quan-
to a projeção de março,  obtendo ainda um 
resultado final bom, acima de 12 milhões 
de toneladas, no nível das safras mais al-
tas. Em termos de área, a estimativa de re-
dução foi mantida no Sul (2%), justificada 
então no setor pela recomendação de não 
utilizar áreas marginais, diante de proble-
mas de custos e preços, enquanto no Nor-
deste ocorreu ampliação, em particular no 
Maranhão, ainda em resposta a incentivos 
estaduais à cultura.

acIma
do esperado

Resultado da safra 2017/18 de arroz mostrou 
reversão positiva no período final e voltou a 

registrar volumes totais nos níveis mais elevados
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RICE GRAINS bECAME ATTRACTIVE again in the Brazilian farms, 
concentrated in the Far South of the Country, in the 2017/18 growing 
season, after a crop with record productivity until then. In early March 
2018, the National Food Supply Agency (Conab) forecast significant re-
ductions in the season (1.9% in area, 6.8% in productivity and 8.5% in 
production), but the final surveys conducted in September attested to 
substantial changes in these percentages, remaining close to the previ-
ous season (with respective reductions of 0.4%, 1.7% and 2.1%).

The change is explained by occurrences detected by the Conab in 
the leading rice producing State (Rio Grande do Sul, responsible for 
70.1% of the total in the Country). “Delays and low quality at sowing 
adversely affected the initial potential of the crop, along with severe 
drought conditions in November and December, “water shortages af-
fected seed germination and the initial development of the plants, es-
pecially late sowings. The sum of these factors reduced the estimates of 
the initial productivity rates to a level inferior to the average of the past 
10 years”, Conab officials observed.

Nonetheless, according to the evaluation of the organ, an abnormal 
climate condition occurred in the ricefields throughout the state of Rio 
Grande do Sul during the summer days, “consisting of abnormally pos-
itive temperatures and more intense radiation, exactly during the criti-
cal period of the crop,  flowering and grain fill stages”, totally reversing the 
foreseen losses. This, according to Conab officials, resulted in to the sec-
ond best crop on record in terms of productivity in the State, coming only 
after the 2016/17 crop year”, and the same holds true at national level.

According to the Rio Grande do Sul Rice Institute (Irga), in turn, the 
numbers of the rice crop in the South were higher in the 2017/18 grow-
ing season, when the highest productivity on record is supposed to have 
occurred, even outstripping the productivity of the previous year. The 
performance per area, in Conab’s view, was 7,851 kg/ha, but Irga offi-
cials pointed to 7,949 kg/ha. In the neighboring Santa Catarina State, 

second largest producer, (9.5% of the total), where anticipated results 
improved throughout the season, productivity is believed to have ex-
ceeded 8 thousand kg/ha, according to the Santa Catarina State Rural 
Extension and Agricultural Research Company (Epagri).

For the most part, according to Conab officials, productivity and plant-
ed area decreased in Brazil, but not as much as the projections in March, 
achieving a good final result, more than 12 million tons, on a par with the 
biggest crops. In terms of planted area, the estimated reduction really 
happened in the South (2.0%), then justified by the sector in compliance 
with the recommendation to refrain from using marginal areas in light of 
cost and price problems, while in the Northeast and expansion occurred, 
particularly in Maranhão, in response to state incentives to the crop. 

Result of the 2017/18 rice crop pointed to a positive move in 
the final period and again registered higher volume levels

Exceeding
expectations

InItIaL pRObLEmS WERE 
SuRmOuntED anD  RIcE 
fIELDS yIELDED gOOD RESuLtS

Sem título-2   1 11/04/2019   16:54

muDanÇaS na SafRa
•  Progressive steps

ESTIMATIVAS PARA O ARROz BRASILEIRO NO PERíODO 2017/18

Fonte: Conab  –  * Levantamento final da safra. ** Números finais da safra.

MESES Março/18 Set/18 * Dez/18**
Área (mil ha) 1.943,8 1.972,8 1.972,1
Produção (mil t) 11.278,6 12.071,0 12.064,2
Produtividade (kg/ha) 5.802 6.119 6.118
DESEMPENHOS DO CEREAL EM TEMPORADAS ANTERIORES
SAFRAS 2014/15 2015/16 2016/17
Área (mil ha) 2.295,1 2.008,0 1.980,9
Produção (mil t) 12.444,5 10.603,0 12.327,8
Produtividade (kg/ha) 5.422 5.280 6.223
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A SAFRA NACIONAL ARROZ 2016/17 já foi considerada a de 
maior produtividade pela Companhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab), mas o ciclo 2017/18 também se situa próximo e, se for 
considerado levantamento próprio do Estado líder, Rio Grande do 
Sul, que produz mais de dois terços do total, até superou a ante-
rior. O certo é que a produção aumenta e a área cultivada diminui 
neste Estado e no vizinho Santa Catarina, segundo maior produtor, 
com a obtenção de melhores resultados físicos por espaço ocupa-
do com a cultura, que é toda irrigada no Extremo Sul.

Em nível de País, onde todos os estados produzem arroz, mas 
80% do total provém dos dois sulistas, quase 90% sai de lavouras 
irrigadas, que estão presentes em 18 unidades federativas. O sis-
tema de sequeiro prevalece do Centro para o Norte do País, com 
exceção do nortista Tocantins, terceiro maior produtor geral, que 
utiliza mais a irrigação, porém na última safra também sofreu 
com adversidades climáticas (falta de chuva no plantio e exces-
so em fevereiro), além de Roraima. Ainda Mato Grosso, quarto no 
geral e primeiro no sequeiro, reduziu a produção, enquanto Mara-
nhão, Pará, Rondônia e Piauí registraram aumento.

Porém, é nos principais estados produtores do Sul que, ao 
lado da irrigação, outros fatores reforçam o incremento produti-
vo. O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), que apurou produti-
vidade de 7.949 quilos por hectare na safra 2017/18, assinala que 
o resultado obtido em todas as épocas de semeadura foi supe-
rior à média das últimas quatro safras, destacando-se a alcança-
da nas lavouras semeadas no mês de novembro (0,90 t/ha supe-
rior às anteriores), “provavelmente devido às ótimas condições 
de radiação ocorridas nos meses de fevereiro e março de 2018”.

Comparando a evolução da cultura no Estado nos últimos 
cinco anos agrícolas, o Irga observa que a produção tem au-
mentando, enquanto a área tem diminuído, mostrando a im-
portância do aumento da produtividade, que, segundo a en-
tidade, alcançou o maior índice histórico no período 2017/18. 
“Mesmo reduzindo 34 mil hectares colhidos, obteve-se aumento 
de produção de mais de 200 mil toneladas”, informou, assinalan-
do ainda a relevância de tal fato para “melhorar a rentabilidade 
do orizicultor e atender às necessidades de mercado”.

méDIa ObtIDa nO cuLtIvO 
IRRIgaDO DOS EStaDOS DO 

SuL bEIRa a 8.000 kg/ha

Estados líderes no setor, 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina 

mostram aumento gradativo de 
produtividade, com adoção de 

avanços tecnológicos

fatORES DEcISIvOS
O Irga ainda enfatiza que a marca atingida “só foi possível em função do aprimoramento do manejo da lavoura de arroz, assim como da ge-

nética da cultivar Irga 424 RI e, também, da condição climática excepcional durante a fase crítica da cultura do arroz irrigado”. A referida cultivar 
teve a maior área plantada na safra (41%), segundo o Irga. Da mesma forma a Conab, embora cite algumas restrições industriais, destaca o seu 
uso maciço e “ótimo potencial produtivo, chegando de modo frequente a produzir 2 mil kg/ha a mais do que as outras”.

A produtividade também se destaca em Santa Catarina. A Conab verificou índice inferior ao gaúcho na safra  2016/17, mas quase empata-
do no ciclo 2017/18 (na faixa de 7.850 kg/ha), mencionando que “as altas produtividades, assim como a excelente qualidade dos grãos colhidos 
devem-se principalmente ao clima favorável, à baixa incidência de pragas e doenças ao longo de toda a safra e ao uso de cultivares altamente 
produtivas”. A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), em seus informes, evidencia que fornece 80% 
do material genético da cultura usado no Estado, e apurou inclusive rendimento mais alto do que o rio-grandense nessa safra (8.089 kg/ha).

maIS produção, 
menos área

23

OS maIORES
pRODutORES
•  Largest producers

ESTADOS DE MAIOR ExPRESSãO EM CADA 
SISTEMA – (EM MIL TONELADAS, SAFRA 2017/18)

O gRanDE
RIO gRanDE
•  Impressive Rio Grande

REGIõES E MUNICíPIOS GAúCHOS 
DE DESTAqUE –  (EM MIL TONELADAS, 
SAFRA 2017/18)

Fonte: Conab.

Fonte: Irga.

ARROZ IRRIGADO
Rio Grande do Sul 8.460,2
Santa Catarina 1.151,6
Tocantins 576,8
Paraná 124,6
Goiás 89,4

ARROZ SEqUEIRO
Mato Grosso 469,0
Maranhão 303,8
Pará 176,3
Rondônia 137,5
Piauí 94,5

Fronteira Oeste 2.725,3
zona Sul 1.419,2
Uruguaiana    743,8
Itaqui    612,1
Santa Vitória do Palmar    565,6



24

Top 2 leading states in the sector, Rio Grande do Sul and Santa Catarina, are experiencing 
gradual increases in productivity with the introduction of technological advances

bigger crop, 
smaller area

DEcISIvE factORS
Irga officials maintain that the result achieved “was only possible by virtue of the improvement to the management practices 

of rice fields, along with the genetic enhancement of the Irga 424 RI cultivar and the exceptionally favorable climate conditions 
during the critical stage of irrigated rice fields”. The said cultivar accounted for the biggest area (41%), according to Irga sources. 
Similarly the Conab, although citing some industrial restrictions, stresses its massive use and “excellent productive potential, 
frequently outstripping the other cultivars by 2 thousand tons per hectare”.

Productivity is equally of note in Santa Catarina. Conab officials detected a smaller productive rate compared to Rio Grande 
do Sul in the 2017/18 growing season (in the range of 7,850 kg/ha), mentioning that “the credit for the high productivity rates, as 
well as the excellent quality of the grains, goes to the favorable weather  conditions, few disease and pest outbreaks throughout 
the entire development stage and the use of highly productive cultivars”. The Santa Catarina State Rural Extension and Agricul-
tural Research Corporation (Epagri), in its newsletters, informs that it supplies 80% of the genetic material for the crop planted in 
the State, and even detected higher yields compared to Rio Grande do Sul in the current season (8.089 kg/ha).

O SEU PAI 
LHE ENSINOU 
A VER MAIS 
LONGE. 
É HORA DE
IRMOS LÁ!
Bem-vindo a Cooperja Cooperativa 

Agroaceleradora: um lugar para quem 

sabe que nenhum sonho é grande demais 

quando não se está sozinho. Somos 

pioneiros no estudo e desenvolvimento 

do novo cooperativismo: mais dinâmico, 

inteligente, conectado e competitivo. 

Chegou a hoChegou a hora de irmos mais longe e 

queremos você junto! Venha conosco.

GESTÃO
MODERNA

+ DE 15
MILHÕES

Metodologias de
negócios mais arrojadas

Resultado na
última AGO

+ DE
1900

Associados
e crescendo

+ DE 500
MILHÕES

Faturamento
em 2018

Assembléias digitais
mais ágeis

Maior evento agropecuário
do Sul de SC

VOTO
ELETRÔNICO

15° CAMPO 
AGROACELERADOR

avERagE achIEvED In 
IRRIgatED cuLtIvatIOnS 
REmaInS at abOut 8,000 kg/ha

ACCORDING TO ThE NATIONAL FOOD SUPPLY AGENCY (CONAb), 
the 2016/17 national rice crop achieved record productivity rates, but 
the 2017/18 crop achieves almost similar rates and, if we consider the 
survey by the leading producing State, Rio Grande do Sul, responsible 
for more than two thirds of the total, it even outstripped the previous 
season. The fact is, production is rising and the cultivated area is declin-
ing in the states of Rio Grande do Sul and Santa Catarina, second larg-
est producer, yet they still reap better physical results from smaller areas 
devoted to the crop, which is entirely irrigated in the Far South.

At Country level, where all the states grow rice, but 80% of the to-
tal comes from the southern states, and almost 90% is from irrigated 
fields, which is common practice in 18 states. The upland rice system 
is prevalent from the Central region to the North of the Country, with 
the exception  of the northern state Tocantins, third largest produc-
er, where irrigation is used, but in the past season the state was ad-
versely affected by climate-related problems (lack of rain at planting 
and excessive precipitation in February), and the same holds true for 
the state of Roraima. On the other hand, Mato Grosso, fourth biggest 
producer and first in upland rice, reduced its crop, whilst Maranhão, 
Pará, Rondônia and Piauí registered increases.

However, it is in the main producing states in the South that, in 
addition to irrigation, other factors account for the bigger produc-
tion volumes. The Rio Grande do Sul Rice Institute (Irga) confirmed 
yields of 7,949 kilograms per hectare in the 2017/18 growing season, 
and maintains that the result achieved in all sowing periods exceed-
ed the average of the past four seasons, where the fields sowed in 
November make a difference (up 0.90 t/ha from the previous ones), 
“probably because of the excellent radiation conditions that oc-

curred in the months of February and March 2018”.
Comparing the evolution of the crop in the State in the past five ag-

ricultural years, Irga officials observe that production has risen, whilst 
the planted area has decreased, attesting to the importance of the rising 
productivity rates, which, according to the entity, achieved the highest 
historical rate in the 2017/18 growing season. “Despite the 34 thousand 
hectare reduction in area, the volume harvested went up by 200 thou-
sand tons”, they informed, mentioning the relevance of that fact for “im-
proving rice farmers’ profit margins and meet market needs”.
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A RENTAbILIDADE É GRANDE DESAFIO 
no arroz, que enfrenta custos altos, sem a de-
vida correspondência nos preços. Em 2018, os 
produtores não conseguiram fechar as contas, 
computando os seus custos totais, o que in-
fluiu na decisão de reduzir novamente a área 
em todas as regiões brasileiras, observou o 
Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea), da Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de queiroz (Esalq), da Universida-
de de São Paulo (USP). No Rio Grande do Sul, 
maior Estado produtor, a Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab), com dados da 
atividade em Cachoeira do Sul referentes a de-

zembro de 2018, calculou margem líquida de 
menos 9,28% na safra 2017/18.

“O ano de 2018 não foi nada fácil para a 
cadeia produtiva do arroz”, avaliou o Ce-
pea, verificando que, mesmo com queda de 
2,1% na produção, certa estabilidade inter-
na e redução de 5% nos estoques, os preços 
médios ficaram menores do que os de 2017, 
tanto em termos nominais (-2%) quanto re-
ais (-7,5%)”. Em relação a 2019, manifestou 
no mês de janeiro a expectativa de nova re-
dução da produção, bem como da dispo-
nibilidade interna e do estoque final, “mas 
com recuperação de preços internos, que 

devem se sustentar no decorrer do ano”.
Da mesma forma, a Conab previa mar-

gens melhores para o setor na nova safra. 
Além do Rio Grande do Sul, a companhia 
avalia a rentabilidade no Mato Grosso, onde, 
com base na realidade do município de Sor-
riso em dezembro de 2018, também verificou 
margem negativa de 12,77% na temporada 
passada. Já para o ciclo 2018/19, a perspecti-
va era de margens líquidas positivas nos dois 
estados: 15,67% no Estado do Centro-Oeste 
e 6,67% no Sul. Em ambos, a previsão era de 
receitas maiores, enquanto as despesas se-
riam ainda um pouco superiores às do pe-

atIvIDaDE 
aRROzEIRa 
gaúcha tEvE 
maRgEm nEgatIva 
DE 9% na SafRa 
2017/18

ríodo anterior em lavouras gaúchas, mas 
pouco menores nas mato-grossenses.

A Federação da Agricultura do Estado do 
Rio Grande do Sul (Farsul), em seu relatório de 
virada de ano, observava recuperação de pre-
ços no arroz e projetava sua continuação, com 
expectativa de queda forte nos estoques. Por 
outro lado, no início do novo ano, teve de la-
mentar enchentes ocorridas nas regiões da 
Campanha e da Fronteira Oeste, que causa-
ram “prejuízos milionários à produção gaú-
cha, agravando a crise e o endividamento dos 
arrozeiros, após sucessivas defasagens no pre-
ços do produto, em função do alto custo de 

produção brasileiro em relação ao Mercosul”, 
comentou o presidente Gedeão Pereira.

O problema motivou gestões da entida-
de, bem como da Federação dos Trabalhado-
res na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag/
RS) e da Federação das Associações de Arro-
zeiros do Estado (Federarroz), junto ao gover-
no federal, buscando, de forma especial, se-
curitização das dívidas (venda em forma de 
títulos para outros investidores). Também re-
forçaram demandas antigas, como revisão do 
cálculo do preço mínimo e medidas concretas 
que auxiliem a reduzir custos brasileiros no se-
tor em comparação com países vizinhos.

cuStO alto, 
preço baixo

Produtor não conseguiu fechar contas em 2018 
com a elevação das despesas e a remuneração 

inadequada, mas espera melhorias durante 2019
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PROFITAbILITY IS A bIG ChALLENGE in the production of 
rice, where high costs prevail, and prices do not correspond. In 
2018, the farmers were unable to close the accounts, calculat-
ing their total costs, which had an influence upon further reduc-
tions in the area devoted to rice throughout all Brazilian regions, 
observed the Center for Applied Studies on Advanced Econom-
ics (Cepea), of the Luiz de queiroz College of Agriculture (Esalq), 
a division of the University of São Paulo (USP). In Rio Grande do 
Sul, leading rice producing State, the National Food Supply Agen-
cy (Conab), based on data collected in Cachoeira do Sul relative 
to December 2018, calculated a 9.28-percent negative net profit 
margin in the 2017/18 growing season.

“The year 2018 was not easy for the rice supply chain”, Cepea 
concluded, ascertaining that, in spite of 2.1% reduction in pro-
duction, a rather stable domestic scenario and a 5-percent de-
crease in stocks, average prices did not reach the levels of 2017, 
neither in nominal terms (-2%) nor real terms (-7.5%)”. With re-
gard to 2019, in January the organ expressed expectations for 
further reductions in production, with reflections on smaller do-
mestic supplies and final stocks, “but with the recovery of do-
mestic prices, which should hold throughout the year”.

Similarly, Conab estimated higher margins for the sector in 
the new season. Besides Rio Grande do Sul, the company eval-
uates the profit margins in Mato Grosso, where, based on the re-
ality of the municipality of Sorriso, in December 2018, it equal-
ly ascertained 12.77-percent negative net profit margins in the 
past season. On the other hand, for the 2018/19 growing season, 
the perspective pointed to positive net profit margins in the two 
states: 15.67% in the Center-West State and 6.67% in the South. 
In both of them, the forecast was for higher income, whilst costs 
would remain slightly above  the previous season in the fields of 
Rio Grande do Sul, but rather lower in Mato Grosso.

The Rio Grande do Sul Federation of Agriculture (Farsul), in its 
turn-of-year report, refers to a recovery of rice prices and projects 
a continuity of this trend, resulting into substantial stock reduc-
tions. Differently, at the beginning of the new year, the Federa-
tion had to regret the damage caused by severe flooding condi-
tions that occurred in the Prairie region and Western Frontier, 
causing “millions in losses to the rice business in Rio Grande do 
Sul, aggravating the crisis and indebtedness of the rice farmers, 
after repeated reductions in the price of the cereal, by virtue of 
the high production cost in Brazil compared to other Mercosur 
countries”, commented president Gedeão Pereira.

The problem gave rise to negotiations that involved the entity, 
as well as the Rio Grande do Sul Federation of Rural Workers (Fe-
tag/RS) and the Federation of the Rio Grande do Sul Rice Growers’ 
Associations (Federarroz), in an attempt to attract the federal gov-
ernment’s attention to the need to establish a debt securitization 
system (security sales to other investors). They also strengthen old 
claims, like a revision in the manner to calculate minimum prices 
and concrete measures intended to reduce the production costs of 
the sector in Brazil, compared to our neighboring countries.

Farmers had difficulty closing the accounts in 2018 due to higher costs and 
deficient remuneration, but hope that the situation will improve in 2019

HigH cost, low price

RIcE faRmIng buSInESS In RIO gRanDE DO SuL gRappLED WIth 
a 9-pERcEnt nEgatIvE maRgIn In thE 2017/18 cROp yEaR
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Fonte: Conab/Conjuntura Arroz – Dezembro 2018/Resumo da análise. 
(Base de dados: Sorriso/MT e Cachoeira do Sul/RS).

a REntabILIDaDE nO SEtOR
•  Sector’s profits

ANÁLISE EM DUAS REALIDADES DA PRODUçãO NACIONAL DE ARROz
(SAFRA 2017/18, COM DADOS DE DEzEMBRO DE 2018)

ARROZ/Estado Sequeiro/MT Irrigado/RS
Preço (R$/50 kg) 35,10 37,84
Produtividade (kg/ha) 3.600 7.200
Receita bruta 2.527,20 5.448,96
Custo operacional 2.850,00 5.954,40
Margem líquida -322,80 -505,44
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qUEM SE ATREVE A FAZER PREVISõES 
futuras não se arrisca a projetar gran-
des mudanças na atividade arrozeira em 
solo brasileiro. As Projeções do Agrone-
gócio a Longo Prazo, feitas todos os anos 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), para os 10 anos 
seguintes, indicam para o ciclo 2027/28 
alterações pouco significativas no arroz. 
A taxa anual de crescimento prevista é de 
0,4% na produção e de 0,2% no consumo, 
o qual precisaria ser ampliado, juntamen-
te com a venda externa, para possibilitar 
incremento no campo.

O aumento produtivo previsto é base-
ado na continuação de avanços em pro-
dutividade, já ocorridos de forma bem ex-
pressiva em tempos recentes, ao lado da 
redução da área de cultivo do cereal. Esta 
deverá prosseguir no País, em índice su-
perior a 5% no novo decênio, conforme as 
projeções do Mapa. Já os aumentos de pro-
dutividade média talvez “não sejam mais 
tão expressivos nos próximos anos, pois 
eles deverão ocorrer por melhorias dentro 
de cada sistema de cultivo e não mais por 
substituição de sequeiro (menos produti-
vo) por irrigado”, prevê o estudo. O Estado 

líder na produção, Rio Grande do Sul, por 
sua vez, ainda deverá ampliar a área plan-
tada, “considerando seu plantio irrigado e 
a longa tradição no sistema”.

O Mapa aponta observação de técni-
cos que atuam na pesquisa oficial, da Em-
brapa, de que “os números da projeção de 
produção são realistas”. Estes, no entanto, 
“podem aumentar de forma mais significa-
tiva se o Brasil conseguir uma inserção mais 
expressiva no mercado internacional des-
te produto, no qual atualmente apenas 8% 
da produção global é exportada”. A importa-
ção hoje existente no País também diminui-

aumEntOS na 
pRODutIvIDaDE 
DEvERÃO 
cOntInuaR, Em 
mEnOR áREa 
OcupaDa

ria, conforme as perspectivas expressas. De 
outro lado, na avaliação feita, seria impor-
tante mudar a situação verificada em nível 
de consumo, onde, de acordo com informa-
ções prestadas pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) em 2018, havia 
uma “tendência de estagnação”.

Inclusive a Organização para Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
e a Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO), em suas 
projeções de 2018 relativas ao cereal bra-
sileiro para a nova década, mencionadas 
pelo Mapa, previram consumo bem abaixo 

daquele considerado pelo organismo na-
cional. O ministério, a princípio, não prevê 
grandes alterações no quadro dos próximos 
anos, mencionando que a demanda proje-
tada (1,6% a mais, no período) “parece ade-
quada à realidade atual, ainda que cálcu-
los de consumo aparente per capita tenham 
demonstrado quedas nos últimos anos”. 
Para mudar a prospeção existente, na sua 
visão, a alternativa seria “o Brasil conseguir 
desenvolver novas formas de utilização do 
arroz”, dependendo, para tanto, da pesqui-
sa de novos produtos e, “sobretudo, do in-
teresse da indústria”.

cautELa 
nas previsões

Projeções para os próximos anos apresentam 
números modestos em termos de produção nacional, 

mas podem melhorar com mais consumo e exportação
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ThOSE whO MAkE PROjECTIONS for the future do not take 
the risk of predicting great changes in the rice growing activity in 
Brazilian soil. The Long-Term Agribusiness Projections, released 
by the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa) 
for the next 10 years, indicate negligible alterations in the rice crop 
for the 2027/28 growing season. The annual growth rate should re-
main at 0.4% in production and 0.2% percent in consumption. For 
the production of bigger volumes, there should be an increase in 
both domestic consumption and foreign sales. 

The foreseen higher production volume depends on the continu-
ity of the advances in productivity, which have already been hap-
pening expressively in the last few years, side by side with the reduc-
tion in planted area. This trend should continue in the Country at a 
rate of more than 5% in the new decade, according to projections by 
the Mapa. On the other hand, increases in average productivity rates 
“may no longer be that expressive over the coming years, as they are 
supposed to occur in each different cultivation system, and no lon-
ger by replacing upland rice (less productive) with irrigated rice”, the 
study predicts. The State that is leader in production, Rio Grande do 
Sul, in turn, is still likely to expand the area devoted to rice, “consid-
ering its irrigated fields and long tradition in the system”.

The Mapa relies on observations by official research technicians at 
Embrapa, considering that “the numbers of the production projection are 
realistic”. However, “they could go up more significantly if Brazil manages 
to conquer a more expressive share in the international rice trade, a com-
modity where only 8% of global production is exported”. The current vol-
umes imported by the Country would equally go down, according to the 

accepted perspectives. On the other hand, according to this evaluation, 
it would be important to change the situation ascertained at consump-
tion level, where, according to information from the National Food Supply 
Agency (Conab) in 2018, there was a “trend for stagnation”.

 The Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) and the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO), in their 2018 projections relative to the Brazilian ce-
real for the new decade, mentioned by the Mapa, predicted much 
lower consumption than the one projected by the national organ. 
The ministry, in principle, does not foresee great alterations in the 
picture over the coming years, mentioning that projected demand 
(up 1.6%, in the period) “seems appropriate to the present reali-
ty, although apparent per capital consumption calculations have 
demonstrated a downtrend in the last years”. In order to change 
the current projection, in his view, the alternative would consist in 
“Brazil managing to develop new manners of utilizing the rice”, de-
pending, to this end, on research into new products and, “above 
all, on the interest of the industry”. 

Projections for the coming years show modest numbers for global 
production, but could improve with more consumption and exports

caution
about predictions
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Fonte: Mapa/Projeções do Agronegócio.

OLhaR paRa O futuRO
•  A look to the future

PROJEçõES PARA O ARROz BRASILEIRO DE 2017/18 A 2027/28
(VARIAçãO PREVISTA EM PORCENTAGEM)

Produção 3,6
Consumo 1,6
Importação -24,9
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MARkET

Grandes esperanças marcam o início de 2019 para a comercialização 
da safra do segmento arrozeiro, e a meta é recuperar renda e estabilidade

A RELAçãO AjUSTADA ENTRE A OFERTA E A DEMANDA e a ex-
pectativa de que um novo ciclo governamental nos estados e no 
País gere maior atenção aos gargalos do setor fazem com que os 
orizicultores tenham grandes esperanças na recuperação dos pre-
ços do arroz em 2019. A safra gaúcha será pelo menos uma tonelada 
menor na temporada. Os demais estados devem enxugar em mais 
500 mil toneladas a produção nacional.

“Pelo alto custo de produção por saca, em R$ 48,00 para um hec-
tare que produz 7.500 quilos, e valor de venda bem abaixo desse pa-
tamar, tínhamos uma safra com área inicial 6% menor e expectati-
va de produção similar às temporadas afetadas pelo fenômeno El 
Niño”, explica Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul). “Com as per-
das na Fronteira-Oeste, na Campanha e na Depressão Central em ja-
neiro, por causa de enchentes, temporais e falta de luminosidade, a 
situação ficou dramática”, assegura.

Conforme Luz, a oferta será muito menor, e isso pesará a favor 
da elevação dos preços, em especial no segundo semestre. “Esta-
mos vendo em plena colheita uma situação de estabilidade entre 
R$ 39,00 e R$ 40,00 pela saca, que é um ponto de partida muito me-

lhor do que os R$ 33,00 por saca de 2018”, diz. Segundo ele, mesmo 
com alguma nebulosidade nos números oficiais, é certo que o esto-
que nacional é menor em 2019, uma vez que o Brasil teve saldo posi-
tivo de 800 mil toneladas na balança comercial. “Mesmo com queda 
de consumo, os valores serão melhores. Para quem tem menor cus-
to e espera níveis remuneradores, mais ainda”, frisa.

Apesar de muitos agricultores terem sido prejudicados pelas 
perdas climáticas, a redução de oferta acontece em momento im-
portante, pois o Brasil não deve repetir o desempenho nas expor-
tações. A Venezuela, maior cliente brasileiro, está em crise grave; há 
mais oferta competitiva dos Estados Unidos no mercado regional; 
a tendência é de valorização cambial do real se houver avanços no 
campo econômico; e o maior fornecedor, o Paraguai, colherá pela 
primeira vez 1 milhão de toneladas, com 750 mil toneladas para 
ofertar ao Brasil em cotações inferiores às nacionais.

“O câmbio também será fundamental na formação dos preços in-
ternos. Em 2018, o dólar manteve-se valorizado, e em 2019 o ambien-
te político e econômico poderá fortalecer o real e interferir na balança 
comercial”, explica Tiago Sarmento Barata, diretor-executivo do Sindi-
cato da Indústria do Arroz do Rio Grande do Sul (Sindarroz-RS).

baIxO pREÇO DE vEnDa E aLtO cuStO DE 
pRODuÇÃO DREnam O fôLEgO DO SEtOR

cLubE fEchaDO
“Haverá valorização, mas não para todos”, alerta Carlos Cogo, 

consultor da empresa de inteligência em mercados que leva seu 
nome. Ele enfatiza que parte dos arrozeiros é financiada pela in-
dústria ou por distribuidoras de insumos, com contratos que ven-
cem até 30 de abril, as chamadas Cédulas de Produto Rural (CPRs). 
Neste caso, o orizicultor precisa vender o arroz e pagar o contrato 
ou quitá-lo em produto. Como é época de cotações mais baixas, 
tem de entregar maior volume.

Caso os preços confirmem valorização no segundo semestre, 
a renda será transferida à indústria. Ou seja, quem vender o arroz 
durante ou logo após a colheita, receberá menos e correrá maior 

risco de ficar no prejuízo. Os orizicultores que plantam com CPRs 
podem representar até 70% das lavouras gaúchas. Em outras pa-
lavras, uma pequena fração consegue carregar o grão para vender 
no segundo semestre por valores que remunerem a safra.  

Cogo lembra que uma parte importante dos orizicultores gaú-
chos  plantam soja em terras de arroz e que isso tem feito diferen-
ça na hora de comercializar. Quem colhe bem, pode vender a soja 
no primeiro semestre, quitar os compromissos e segurar o arroz à 
espera de melhor remuneração. No entanto, no início de ano a ex-
pectativa do mercado para a costura de um acordo entre China e 
Estados Unidos também estava afetando as referências da oleagi-
nosa e gerando alguma turbulência no mercado.

O tEtO
Sérgio Roberto Santos Júnior, analista da Conab, considera que no segundo semestre a saca de arroz pode passar de R$ 52,00, se con-

firmadas as estimativas. Afirma que o teto de preços internos será limitado pela paridade de importação, ou seja, o valor em que o grão do 
Mercosul e  de terceiros mercados chega ao Brasil. “A necessidade dos produtores que vendem quando colhem impede avanço maior nesta 
fase, mas depois os preços devem subir de forma bem expressiva frente às referências de 2018”, reconhece.
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hope is the feeling that prevails at the dawn of 2019 for sustainable 
commercialization of the rice crop, and the target is to recover income and stability

stepping on the gas
ThE TIGhT RELATION bETwEEN OFFER AND DEMAND, along 

with the expectation that a new government cycle in the states and 
in the Country generate more attention to the bottlenecks of the sec-
tor account for the hope of the rice farmers in the recovery of the 
prices in 2019. The crop in Rio Grande do Sul will be at least one mil-
lion tons smaller in the season. In the other states, reduction is esti-
mated at upwards of 500 thousand tons.

Due to this high cost per sack, R$ 48, for a hectare where 7,500 ki-
lograms are produced, and sales prices much below this level, we 
had  a crop with an initial area 6% smaller and the production expec-
tation similar to the previous seasons adversely affected by the El 
Niño phenomenon”, explains Antônio da Luz, chief economist at 
the Rio Grande do Sul Agriculture and Livestock Federation (Farsul). 
“With the losses at the Western-Frontier, Prairieland and Central De-
pression in January, because of severe floods, windstorms and defi-
cient luminosity, the situation became dramatic”, he says. 

According to Luz, offer will shrink considerably, and this will push 
prices up, especially in the second half of the year. “Now that harvest 
is in full swing we are witnessing a situation of price stability ranging 
from R$ 39 to R$ 40 a sack, which represents a starting point that ex-

ceeds the R$ 33 a sack in 2018”, he says. According to him, though 
some official figures are rather cloudy, it is a fact that the national stock 
is smaller to what it was in 2019, seeing as Brazil had a surplus of 800 
thousand tons in the balance of trade. “Despite declining consump-
tion, the values are better. For those who have lower production costs 
and hope for remunerative margins, they are even better”, he stresses. 

Although many farmers were severely affected by climate fac-
tors, smaller supply takes place at a very important moment, as Bra-
zil is not supposed to repeat its performance in exports.  Venezuela, 
Brazil’s major client, is facing a serious crisis; there is more competi-
tive offer from the United States in the regional market; the trend is for 
an adjustment to the Brazilian currency, should there be advances in 
the economic scenario; and the leading supplier, Paraguay, is about to 
harvest a one million-ton crop for the first time, with 750 thousands to 
be shipped to Brazil at prices below our national levels. 

“The exchange rate will also play a fundamental role in the pricing 
strategy. In 2018, the dollar continued highly valued, and in 2019 the politi-
cal and economic scenario could keep the real highly valued and interfere 
with the balance of trade”, explains Tiago Sarmento Barata, executive di-
rector of the Rio Grande do Sul Rice Industry Union (Sindarroz-RS).

SaLES pRIcES LOW anD pRODuctIOn cOSt 
hIgh aRE a DRaIn On thE vIgOR Of thE SEctOR 

cLOSED cIRcLE
“There will be valuation, but not for all”, warns Carlos Cogo, 

consultant with a market intelligence company that bears 
his name. He emphasizes that some of the rice farmers are fi-
nanced by the industry or by input distributors, with contracts 
that expire by April 30, the so-called Rural Produce Bills (RPBs). 
In this case, the farmers have to sell their rice, settle the con-
tract or offer payment in kind. As it is a time when prices are 
low, bigger volumes are required for this operation.

Should prices confirm the higher value in the second half of 
the year, the income will be transferred to the industry. That is 
to say, those who sell their rice during, or right after harvest, 
will fetch lower prices or will suffer losses. The farmers who 

plant rice with RPBs could account for 70% of the rice fields in 
Rio Grande do Sul. In other words, a small group of them man-
age to store their cereal and sell it in the second half of the year 
for prices that remunerate the crop. 

Cogo recalls that a considerable number of rice farmers in 
Rio Grande do Sul rotate their rice fields with soybean, a fact 
that makes a difference when it comes to selling the crop. Those 
who harvest a good crop, sell their soybean in the first half of the 
year, settle their bills and store their rice in the expectation of 
better prices. Nonetheless, at the beginning of the year the ex-
pectation of the market for enacting an agreement with China 
and the United States was also affecting the references of the 
oilseed and generating some turbulence in the market.

thE cEILIng
Sérgio Roberto Santos Júnior, Conab analyst, has it that in the second half of the year a sack of rice could fetch more than R$ 52, should 

estimates confirm. He states that the ceiling of the domestic prices will be limited by the import parity, that is to say, the value at which the 
cereal from Mercosur or other third party countries arrives in Brazil. “The need of the farmers who sell as soon as they harvest the crop pre-
vents any further steps during this stage, but after this prices are supposed to soar expressively compared to 2018”, he acknowledges.
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Apesar de todos os fundamentos determinarem uma alta dos preços ao 
longo de 2018, a conjuntura fez as cotações baixarem em plena entressafra

SupERaÇÃO
Com um custo médio superior a R$ 48,00 para produzir uma saca e valor médio de R$ 40,17 para comercializar ao lon-

go de 2018,  equivalente a US$ 10,75, o segmento fechou a temporada no vermelho, segundo o indicador de preços Esalq/
Senar-RS no Rio Grande do Sul . O prejuízo médio, portanto, foi de R$ 7,83. Quem colheu bem e conseguiu vender acima do 
custo teve lucro, mas o percentual destes é mínimo.

Entre as seis regiões gaúchas, a média mais baixa foi a da Depressão Central, de R$ 38,20 (US$ 10,32), e a maior foi a da 
Zona Sul, de R$ 41,17 (US$ 11,02), graças à intensa disputa para exportação e beneficiamento entre as tradings no porto, 
em Rio Grande, e os dois grandes polos industriais gaúchos, Camaquã e Pelotas. Em Santa Catarina, a média foi de R$ 40,00, 
diante da estimativa setorial de custo em R$ 45,00.

As cotações no Rio Grande do Sul caíram 7,5% em 2018, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplica-
da (Cepea), da Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz (Esalq), que pertence à Universidade de São Paulo (USP). Isso 
apesar de uma retração de área plantada e de produção e mesmo com o superávit da balança comercial. O cenário de bai-
xa, mesmo com menores oferta e estoque, não era observado desde 2010, período que exigiu intervenção governamental 
com mecanismos de comercialização e gerou aquecimento das exportações em 2011. Sem renda, a crise do setor e o en-
dividamento se agravaram. Assim, 2018 definitivamente não deixará boas lembranças ou saudade junto aos arrozeiros.

um ano que não 
acabOu

EM PLENA COLhEITA da safra 2018/19, 
os reflexos do ano comercial, encerrado em 
fevereiro, continuam pressionando os pre-
ços do arroz no Rio Grande do Sul, Estado 
responsável por 70% da colheita nacional. O 
ano de 2018 começou com indicadores suge-
rindo alta gradual nas cotações no segundo 
semestre. O País exportava bem desde 2017, 
com a Venezuela ávida por arroz; os Estados 
Unidos, na liderança do mercado regional, 
fora do jogo após quebra de 20% em sua co-
lheita; e o governo federal anunciava meca-
nismos de comercialização para enxugar a 
oferta e ajudar no escoamento da safra.

Para completar, o estoque seria baixo e o 
consumo estável, os preços internacionais ar-
rancaram em alta e o dólar estava valorizado 
perante o real. “Os preços não evoluíram por 
várias razões. Entre elas, porque o setor par-
tiu de uma informação errada: o estoque era 
maior do que divulgado pela Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab), o que ficou 
evidente pelo volume exportado e pelo com-
portamento das cotações e do comércio inter-
no ao longo do ano”, observa Antônio da Luz, 
economista-chefe da Federação da Agricultu-
ra e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul). 

Sérgio Roberto Santos Júnior, analis-

ta da Conab, reconhece a falha nos indica-
dores, e explica que o problema esteve jus-
tamente no baixo volume de relatórios de 
estoques devolvidos pela cadeia produti-
va. “Sem que a consulta tenha informações 
precisas, o risco de erro aumenta. Estamos 
desenvolvendo um modelo mais eficiente”, 
frisa. O levantamento da safra 2018/19 deve 
ser divulgado entre abril e maio.

Além de a sobra de arroz de 2017 ser maior 
do que apurado na cadeia produtiva, para pio-
rar a situação houve dois fenômenos que afe-
taram a comercialização de maneira inespe-
rada: a queda de consumo, flagrante, a partir 

SafRInha 
E ERRO na 
cOntagEm 
DE EStOquES 
afEtam a 
REmunERaÇÃO 
DO SEtOR

da greve dos caminhoneiros; e a oferta equi-
valente a uma safrinha de 2 milhões de tone-
ladas em setembro e outubro de 2018 pelos 
agricultores que conseguiram segurar o pro-
duto colhido no primeiro semestre. 

O mês acumulou vencimentos do custeio 
da safra, de prorrogações e renegociações, for-
çando orizicultores a venderem o grão para fa-
zer caixa. No final de setembro, os preços mé-
dios gaúchos estavam acima de R$ 45,00. Mas 
o excesso de oferta fez a indústria recuar, reti-
rou a liquidez do mercado e as cotações caí-
ram até R$ 39,00 entre dezembro e fevereiro. 
E, com o Paraguai colocando 55 mil toneladas 

por mês no Brasil Central a preços menores 
que os brasileiros, a pressão aumentou.

“Ocorreu efeito manada. Temendo que-
da maior, os agricultores concentraram a 
venda, e então os preços caíram de vez. A 
grande indústria voltou a se abastecer até o 
final da nova colheita com produto mais ba-
rato do que o esperado e praticamente não 
voltou a comprar, o que segurou as cotações 
abaixo dos R$ 40,00”, explica Antônio da Luz. 
Esse efeito (bem como o preço) perdurou ao 
longo de março, com 40% da colheita gaú-
cha e 80% da colheita catarinense no ciclo 
2018/19 já concluída.
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Although every indication was pointing to prices on the rise throughout 
 2018, the scenario pressed prices down in complete off-season

a year tHat is not 
finished yet

OvERcOmIng
With an average price of upwards of R$ 48 for producing a sack of 

rice, and average sales prices of R$ 40.17 throughout 2018, equivalent 
to US$ 10.75, the segment ended the season in the red, according to 
rice indicator Esalq/Senar-RS in Grande do Sul . Average loss, therefore, 
reached R$ 7.83. Those who had a good harvest and managed to sell 
above production cost, made profits, but at very small percentages.

Among the six regions in Rio Grande do Sul, the lowest average took 
place in the Central Depression, R$ 38.20 (US$ 10.32), and the highest 
average, at the South Zone, R$ 41.17 (US$ 11.02), thanks to the tight 
competition between the tradings at the port, in Rio Grande, and the 
two big industrial hubs in Rio Grande do Sul: Camaquã and Pelotas. In 
Santa Catarina, average prices reached R$ 40, in light of the R$ 45 pro-
duction cost estimated by the sector. 

Prices in Rio Grande do Sul dropped 7.5% in 2018, according to the 
Center for Applied Studies on Advanced Economics (Cepea), of the Luiz de 
Queiroz College of Agriculture (Esalq), a division of the University of São 
Paulo (USP). All this happened despite a reduction in the planted area and 
consequent smaller production volume, but with a surplus in the balance 
of trade. The declining scenario, in spite of smaller supplies and stocks, 
had not happened since 2010, period in which the government had to in-
tervene with commercialization mechanisms, thus generating bigger ex-
ports in 2011. With no income, the crisis of the sector and farmer indebt-
edness are getting more serious. Therefore, 2018 will definitely leave the 
farmers with no good memories, nor will they miss this year.wITh ThE 2018/19 hARVEST in full swing, the reflections of the 

commercial year that came to a close in February, continue ex-
erting pressure over the rice prices in Rio Grande do Sul, State re-
sponsible for 70% of the entire national crop. In early 2018, indi-
cators suggested prices gradually soaring in the second half of the 
year. The Country had been performing satisfactorily in exports 
since 2017, with Venezuela eager to import rice; the United States 
leading the regional market, outside the game since its 20-percent 
reduction in harvest; and the federal government was announc-
ing commercialization mechanisms to absorb the available sup-
ply, thus helping with delivering the crop.

On top of it, the stock was believed to be low and consumption 
stable, international prices started high and the dollar was highly val-
ued against the real. “Prices did not evolve for several reasons. Among 
them, because they relied on wrong information: the stock was big-
ger than previously announced by the National Food Supply Agency 
(Conab), a fact that became evident judging from the volume export-
ed and by the behavior of the quotes and domestic market through-
out the year”, observes Antônio da Luz, chief economist at the Rio 
Grande do Sul Federation of Agriculture and Livestock (Farsul).

Sérgio Roberto Santos Júnior, analyst at the Conab, recognizes 
the failure in the indicators, and explains that the problem lay exact-
ly in the low volume of reports of stocks returned by the supply chain. 
“If consultations do not rely on precise information, the risk of errors 
goes up. We are developing a more efficient model”, he says. The sur-

vey of the 2018/19 crop should be published in April or May.
Besides a surplus of rice bigger than expected by the supply chain 

in 2017, to make things even worse there were two phenomena 
that unexpectedly affected the commercialization of the crop: a 
drop in consumption, clearly triggered by the truck drivers’ strike; 
and available supply equivalent to a two million ton winter crop in 
September and October 2018, coming from farmers who managed 
to store the cereal harvested in the first half of the year. 

The month accumulated loan and debt settlements, postpone-
ments and renegotiations, forcing the farmers to sell their crop to 
generate cash flow. By the end of September, average prices in Rio 
Grande do Sul remained above R$ 45. Excessive supply made the 
industry step back, market liquidity faded away and prices fell to R$ 
39 from December to February. On top of that, Paraguay continued 
shipping 55 thousand tons a month to Central Brazil at prices lower 
than Brazilian rice, resulting into more pressure.

“Herd behavior occurred. Fearing further rice price drops, 
the farmers began to concentrate their sales, and then prices 
went definitely down. The industry then restarted its purchas-
es until the end of the new crop, with products cheaper than ex-
pected, thus putting an end to its purchases, which kept prices 
below R$ 40 a sack, explains Antônio da Luz. This effect (as well 
as the price) lasted throughout March, with 40% of the crop in 
Rio Grande do Sul and 80% of the crop harvested in Santa Catari-
na in the already finished 2018/19 growing season.

WIntER cROp anD StOck DIScREpancIES aDvERSELy 
affEct thE REmunERatIOn Of thE SEctOR
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Comércio mundial de arroz mantém relativa estabilidade, com grandes 
exportadores firmando suas posições e o brasil avançando nas Américas

RankIng
EM 2018, O COMÉRCIO MUNDIAL de arroz permaneceu relativa-

mente estável, alcançando volume transacionado de 48,13 milhões 
de toneladas de grão beneficiado (base branco), contra 48,22 mi-
lhões de toneladas em 2017. Patrício Méndez del Villar, economis-
ta do Centro de Cooperação Internacional de Pesquisa Agronômica 
para o Desenvolvimento (Cirad), da França, destaca que o mercado 
foi bastante ativo durante grande parte do ano.

Isso ocorreu graças à demanda no Sudeste Asiático, em especial 
na Indonésia e nas Filipinas. Em contraste, a demanda de impor-
tações do sul da Ásia teve declínio drástico, sobretudo em Bangla-
desh. “No resto do mundo, as importações permaneceram estáveis, 
graças à melhor disponibilidade interna”, avisa. 

Na ponta da oferta, as exportações foram geralmente satisfató-
rias, exceto na índia, onde as vendas externas caíram 2,5% em com-
paração ao recorde de 2017. Em 2019, as primeiras projeções indi-

cam declínio no comércio mundial de arroz, para 47,1 milhão de 
toneladas, frente a novo avanço produtivo no mundo.

Já os estoques mundiais de arroz, ao final de 2018, marcaram uma 
alta de 2,4%, para 172,5 milhões de toneladas, frente às 168,4 milhões 
de toneladas registradas em 2017. Este foi o nível mais alto da história 
e representa mais de um terço da demanda mundial anual. Em 2019, 
é esperado novo aumento significativo, de 3%, para 177,6 milhões de 
toneladas, o equivalente a 35% do consumo mundial. 

“Este novo incremento é devido à reconstituição de reservas 
chinesas e indianas, assim como as da Indonésia e de Filipinas”, 
afirma Patrício Méndez del Villar. “No geral, os estoques dos princi-
pais países exportadores apontaram em 2018 seu nível mais baixo 
desde 2010, em 33,2 milhões de toneladas, mas se espera recupe-
ração em 2019, para 36 milhões de toneladas, o que equivalente a 
20% das reservas mundiais”.

estável

IN 2018, ThE INTERNATIONAL RICE trade remained relative-
ly stable, with transactions amounting to 48.13 million tons of 
processed grains (white rice), against 48.22 million tons in 2017. 
Patrício Méndez del Villar, economist from the French Agricultur-
al Research Center for International Development (Cirad), main-
tains that the market was rather active during most of the year.

This occurred thanks to demand from Southeast Asia, partic-
ularly in Indonesia and the Philippines. In contrast, demand for 
imports in South Asia dropped drastically, especially in Bangla-
desh. “In the rest of the world, imports remain stable, thanks to 
higher internal availability”, he says.

When supply was at its peak, exports were generally satis-
factory, except in India, where foreign sales dropped 2.5% com-
pared to the record in 2017. In 2019, the first projections indicate 

decline in the global rice trade, to 47.1 million tons, in light of the 
new productive stride in the world. 

On the other hand, the global rice stocks, in the final days in 
2018, were up 2.4%, soaring to 172.5 million tons, against the 
168.4 million tons registered in 2017. This was the highest level 
on record and represents more than one third of annual global 
demand. In 2019, a new significant increase is expected, 3%, to 
177.6 million tons, equivalent to 35% of global consumption.

“This new increase is mainly due to the reconstitution of the 
Chinese and Indian stocks, and the same holds true for the Philip-
pines and Indonesia”, says Patrício Méndez del Villar. “In general, 
the stocks of the leading exporters experienced their lowest level in 
2018 since 2010, totaling 33.2 million tons, but recovery is expected 
in 2019, to 36 million tons, equivalent to 20% of the global stocks”.

The international rice trade is relatively stable, with relevant exporters 
sticking to their positions, and brazil making strides in the Americas

stable ranking

Sí
lv

io
 Á

vi
la



44 45

APESAR DE O PAíS APRESENTAR DEFICIêNCIAS DE LOGíSTICA, exportar arroz não tem 
sido um problema para o Brasil. Pelo contrário, as vendas externas revelam-se uma impor-
tante válvula de escape para garantir alguma valorização ou impedir quedas ainda maio-
res de preços no mercado doméstico, manter indústrias e setores produtivos em atividade 
e gerar empregos e renda na cadeia arrozeira. 

No ciclo 2018/19, o Brasil alcançou seu segundo maior volume exportado em um ano: 
1,71 milhão de toneladas. O saldo líquido foi de 865 mil toneladas. Nada mal, uma vez que 
na temporada anterior foram exportadas 1,06 milhão de toneladas, com saldo de apenas 
22,7 mil, e no ciclo 2015/16 houve déficit de 293,7 mil toneladas, isto é, o País comprou 
mais do que vendeu.

Ainda assim, em sete anos comerciais consolidados, que vão de 1º de março a 28 de fe-
vereiro, mais a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para o perí-
odo 2019/20, o Brasil deve alcançar saldo comercial líquido de 2,066 milhões de toneladas 
de arroz em base casca. Em 29 de fevereiro de 2020, o Brasil terá importado 7,72 milhões de 
toneladas, contra exportação de 9,78 milhões de toneladas, segundo o estudo.

A temporada encerrada em 28 de fevereiro de 2019 teve um dos melhores resultados da 
história, com os embarques estimulados pela soma de quatro fenômenos: os baixos preços 
internos, o câmbio favorável, a demanda venezuelana atendida por uma triangulação com 
uma trading chinesa que compra petróleo na Venezuela; e a quebra de mais de 20% da sa-
fra dos Estados Unidos em 2017. Com safra normal em 2018, os EUA voltaram a pressionar o 
mercado das Américas com maior oferta, afetando as vendas brasileiras.

Em 2018, a Venezuela importou cerca de 600 mil toneladas de arroz do Brasil, em base 
casca, ou 35% dos embarques, bem à frente do segundo país em relevância, o Senegal, com 
200 mil toneladas. Para a etapa 2019/20, a tendência é de que se registre déficit na balan-
ça comercial por causas como menor oferta interna, expectativa de preços internos maio-
res pela relação entre oferta e demanda; e câmbio menos favorável se o ambiente político 
e econômico do País avançar, segundo o analista Sérgio Roberto Santos Júnior, da Conab.

Para Tiago Sarmento Barata, diretor-executivo do Sindicato das Indústrias do Arroz do 
Rio Grande do Sul (Sindarroz-RS), a conquista de espaço entre os consumidores mundiais 
pelos exportadores brasileiros é fundamental para a formação dos preços no mercado in-
terno. “Mesmo que em condições excepcionais, exportar mais de 1,5 milhão de toneladas 
ajudou os preços internos a não serem ainda menores”, frisa. “As exportações ajudam a ge-
rar renda, mantêm as indústrias ativas, equilibram a oferta e a demanda e têm papel im-
portante na evolução da cadeia produtiva”.

tERmInaL aRROzEIRO
Uma das demandas do setor industrial encaminhada ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em encontro recente, é a estrutura-

ção de um terminal arrozeiro no Porto de Rio Grande. Atualmente, o arroz só é embarcado nos terminais graneleiros de outubro a abril, quando 
sobra espaço, uma vez que a soja é prioridade. Assim, os vendedores brasileiros  têm de usar da criatividade e promover parte dos embarques em 
guindastes a partir do chão do cais. “O ideal seria ter um terminal próprio, que poderia ser o da Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa), 
que está em extinção”, explica André Barretto, presidente da Federação das Cooperativas de Arroz do Rio Grande do Sul (Fearroz).

Pércio Greco, executivo da Rice Brasil, considera que em 2019 o desempenho nacional dependerá muito do câmbio, da dimensão da safra e 
da voracidade norte-americana no mercado, e do tamanho da colheita nacional, além da estabilidade política da Venezuela. “Se com um pre-
sidente já estava difícil vender para lá, imagine com dois”, resume o exportador. A África segue sendo um comprador fiel dos quebrados de arroz 
brasileiros, e importa cerca de um terço do volume total embarcado pelo País. No produto beneficiado, o destaque é o Peru, que tem mercado 
cativo para arroz branco superior (tipo extra) e remunera bem. A expectativa para o ciclo 2019/20 é a abertura de novos mercados na América 
Central e, em especial, no México, com quem o Brasil negocia há quatro anos.

não dá
cOnta

Em SEtE tEmpORaDaS, O bRaSIL 
EmbaRcOu 9,78 mILhõES DE tOnELaDaS

Sucesso das exportações brasileiras não garante estabilidade de preços 
internos porque o País também é grande importador de arroz nas Américas
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* Projetado.
Fonte: Conab, março 2019.

chEgaDaS E paRtIDaS
•  Arrivals and departures

EVOLUçãO DA BALANçA COMERCIAL BRASILEIRA DO ARROz

SAFRA Importação Exportação Saldo
2011/12 1.068,0 1.455,2 387,2
2012/13  965,5 1.210,7  245.2
2013/14  807,2 1.188,4 381,2
2014/15  503,3 1.362,1 858,8
2015/16   1.187,4 893,7  -293,7
2016/17  1.042,0 1.064,7 22,7
2017/18  845,0 1.710,0  865,0
2018/19*  1.300,0 900,0 -400,0
TOTAL 7.718,4 9.784,8 2.066,4
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ThOUGh bEING DEFICIENT IN LOGISTICS, rice exports 
have been no problem for Brazil. On the contrary, foreign 
sales have proved to be an important exhaust valve for keep-
ing prices stable, or for preventing domestic prices from fall-
ing even further, along with keeping the industry and the 
productive sectors active, thus creating jobs and generating 
income in the rice supply chain. 

In the 2018/19 growing season, Brazil achieved its biggest ex-
port volume  during the period of one year: 1.71 million tons.  The 
surplus in the balance of trade reached 865 thousand tons. That 
is a good result, seeing that in the previous season 1.06 million 
tons were shipped abroad, with a surplus of only 22.7 thousand, 
and in the 2015/16 season there was a shortfall of 293.7 thousand 
tons, meaning that the Country’s imports outstripped its exports.

Even so, in seven consolidated commercial years, which ex-
tend from March 1 to February 28, along with the estimate by 
the National Food Supply Agency (Conab) for the 2019/20 crop 
year, Brazil should reach a surplus of 2.066 million tons of rough 
rice in the balance of trade. On 29th February 2020, Brazil will 
have imported 7.72 million tons, against exports of 9.78 million 
tons, according to the study. 

The season that ended on 28th February 2019 had one of 
the best results on record, with shipments taking advantage of 
the sum of four phenomena: low domestic prices, favorable ex-

change rate, demand from Venezuela met with a triangulation  
with a Chinese trading that buys crude oil from Venezuela; and 
the 20-percent smaller crop in the United States in 2017. With the 
crop getting back on track in 2018, the United States resumed 
their tactics to press the market in the Americas with bigger sup-
plies, with reflections on Brazil’s rice sales.

In 2018, Venezuela imported about 600 thousand tons of 
rough rice from Brazil, representing 35% of the shipments, well 
ahead of the second country in relevance, Senegal, with 200 
thousand tons. For the 2019/20 crop year, the trend points to a 
shortfall in the balance of trade for reasons that include smaller 
domestic supply, expectation for better domestic prices due to 
the question of offer and demand; and a less favorable exchange 
rate should the economic and political environment improve, 
comments analyst Sérgio Roberto Santos Júnior, from Conab.

Tiago Sarmento Barata, executive director of the Rio Grande 
do Sul Rice Industries’ Union (Sindarroz-RS), the conquest of 
shares among the global consumers by the Brazilian export-
ers plays a fundamental role in setting the prices in the domes-
tic scenario. “Even if under exceptional conditions, shipments of 
upwards of 1.5 million tons had a say in the internal prices in that 
they did not drop even further”, he stresses. “Exports are a source 
of income, keep the industries active, balance offer and demand 
and play an important role in the evolution of the supply chain”.

Success of brazilian exports is no assurance of stable domestic prices 
because the Country is also a relevant importer of the cereal in the Americas

Difficult
to deal witH 

In SEvEn SEaSOnS, bRazIL ShIppED 
abROaD 9.78 mILLIOn tOnS

RIcE tERmInaL
One of the claims of the industrial sector forwarded to the governor in Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, at a recent meeting, 

is the structuration of a rice terminal in the Port in Rio Grande. Currently, rice is only shipped abroad through the grain terminals 
from October to April, when there is room to spare, seeing that soybean is a priority. In view of this, the Brazilian exporters are re-
quired to be creative and part of the shipments require the use of the cranes of the port. “Ideally, a rice terminal would be the so-
lution,  and it could be the one used by the State Company of Silos and Warehouses (Cesa), now in its deactivation process”, ex-
plains André Barretto, president of the Rio Grande do Sul Federation of Rice Cooperatives (Fearroz).

Pércio Greco, executive director at Rice Brasil, has it that in  2019 the national performance will depend on such factors as the 
exchange rate, the size of the crop and the greed of the North-Americans in the market, besides the political stability in Venezu-
ela. “If with one president it was difficult to sell rice to that country, with two presidents things are much tougher”, summarizes 
the exporter. Africa is still a loyal importer of Brazil’s broken rice, and imports about one third of the total volume shipped abroad 
by the Country.  As far as milled rice goes, the highlight is Peru, home to a loyal market for white rice of superior quality (premi-
um rice) and pays good prices. The expectation for the 2019/20 crop year is the opening of new markets in Central America and, 
especially, in Mexico, a country that has been doing business with Brazil for four years. 
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Fonte: Cepea/Esalq/USP e Senar-RS, fevereiro de 2019.

pOucOS aLtOS E muItOS baIxOS  •  Few ups and many downs
COMPORTAMENTO DOS PREçOS AO PRODUTOR NO RIO GRANDE DO SUL – R$ POR SACA DE 50 qUILOS, EM CASCA

ANO/mês jan. Fev. Mar. Abr. Mai. jun. jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Média/anual
2016 41,52 41,94 40,31 39,80 41,77 46,49 50,48 50,50 50,13 49,47 49,04 49,19 45,89
2017 49,63 49,38 41,67 38,96 38,95 39,75 40,23 39,83 37,20 36,41 37,27 37,35 40,55
2018 36,78 35,43 35,06 35,78 36,63 38,99 42,02 44,16 45,59 44,81 41,76 40,15  39,76
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brasil mantém as fronteiras abertas para a importação de arroz do Mercosul, 
mesmo com fortes prejuízos à cadeia produtiva do Sul do País

porteira
abERta

FAVORECIDO PELO CUSTO MAIS bAIxO e pela sua competitivi-
dade no Brasil Central, o Paraguai garantiu a colocação de 600 mil 
toneladas de arroz, em base casca, apenas no ano civil – janeiro a 
dezembro de 2018 – em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Paraná e Goiás. Os governos paulista, mineiro e goiano 
zeraram as alíquotas de impostos estaduais, enquanto o arroz gaú-
cho e o catarinense pagam de 7% a 12% de Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (ICMS) para estes destinos. 

A Argentina e o Uruguai foram os outros dois países que mais 
venderam arroz para o Brasil na temporada, com 122 e 107 mil to-
neladas, respectivamente. No ano comercial 2019/20, a Conab es-
pera a importação de 1,3 milhão de toneladas e a exportação de 
900 mil. Cerca de 15 mil toneladas de arroz foram importadas na 
temporada passada de países como Itália, Suriname, Guiana, Viet-
nã, Tailândia, índia, Paquistão, Espanha, Portugal, EUA e Chile para 
atender cozinhas étnicas e gourmet.

No total, no ciclo 2018/19 o Brasil importou 845 mil toneladas. 
A maior parte do arroz entra beneficiado e empacotado, com des-
tino a estados centrais, mas há também compra do produto em 
casca pelas indústrias daquela região. Jorge Tadeu Meirelles, pre-

sidente do Sindicato das Indústrias do Arroz de Minas Gerais (Sin-
darroz-MG), explica que, se há oferta de grão de qualidade, das 
mesmas variedades cultivadas no Brasil, e cuja compra está den-
tro da lei, não há razão para pagar mais a fim de buscar o cereal no 
Sul do Brasil. “Não faz o menor sentido pagar mais pela matéria-
-prima, pois perderíamos competitividade no mercado e precisa-
ríamos cobrar mais de nossos consumidores”, avisa.

Os produtores brasileiros têm se queixado de uma série de irre-
gularidades nas compras nacionais, como produto embalado como 
se fosse brasileiro e diferença nos custos de produção, entre outros 
fatores, para estabelecer regras para a compra internacional. “Para 
termos acesso igual ao mercado, é preciso ter as mesmas condi-
ções de produzir, e não temos”, afirma Henrique Dornelles, presi-
dente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande 
do Sul (Federarroz). Em fevereiro, um comparativo entre uma la-
voura gaúcha e uma paraguaia indicou que o custo no Paraguai 
equivale a apenas 50% da área brasileira para produzir arroz. Em-
bora tenha procurado vender para outros mercados, a falta de um 
porto de mar e  uma logística muito complicada e cara forçam os ar-
rozeiros paraguaios a dependerem, em muito, do Brasil.

TAkING ADVANTAGE OF LOwER production costs and of its com-
petitiveness in Central Brazil, Paraguay exported to Brazil 600 thou-
sand tons of rough rice , in the civil year – January through December 
2018 – to states like São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná 
and Goiás. The governments of São Paulo, Minas Gerais and Goiás ex-
empted this cereal from all state taxes, whilst the tax levy on rice pro-
duced in Rio Grande do Sul and Santa Catarina ranges from 7% to 12% 
(State Value-Added Tax – ICMS) to these destinations.

Argentina and Uruguay were the other two countries that sold 
huge amounts of rice to Brazil during the season, totaling 122 and 
107 thousand tons respectively. In the 2019/20 commercial year, 
Conab officials estimate imports at 1.3 million tons and exports at 
900 thousand tons. About 15 thousand tons of rice were imported 
in the past season from such countries as Italy, Suriname, Guiana, 
Vietnam, Thailand, India, Pakistan, Spain, Portugal, USA and Chile, 
especially for ethnic and gourmet cuisines.

In all, in the 2018/19 crop year, Brazil imported 845 thousand 
tons. Most of the rice comes in milled, processed and packed, des-
tined for the central states, but some industries throughout these 
regions equally acquire rough rice. Jorge Tadeu Meirelles, presi-

dent of the Minas Gerais Rice Industries’ Union (Sindarroz-MG), ex-
plains that, if quality grains are offered, of the same varieties pro-
duced in Brazil, and whose purchases comply with legislation, 
there is no reason for paying higher prices to the cereal from the 
South. “It makes no sense paying more for the cereal, seeing that it 
would make us less competitive in the market and we would have 
to sell our products for higher prices”, he warns.

Brazilian farmers have been complaining about a series of irregu-
larities in the national purchases, like products packed as if they were 
Brazilian products and the difference between the production costs, 
among other factors, arguing that rules should be set for international 
purchases. “For us to have similar access to the market, there is need for 
the same conditions to produce, but we do not have them”, says Hen-
rique Dornelles, president of the Rio Grande do Sul Federation of Rice 
Growers’ Associations (Fedearroz). In February, comparison between a 
rice field in Rio Grande do Sul and one in Paraguay indicated that the 
production cost in Paraguay is equivalent to 50% of the Brazilian pro-
duction cost. Though having attempted to sell to other markets, the lack 
of a maritime port and a very complex and expensive logistics, force the 
Paraguayan rice farmers to depend almost entirely on Brazil

brazil keeps its frontiers open to rice imports from Mercosur, 
despite considerable damage to the supply chain in South brazil
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REtRaÇÃO
Diante deste cenário, o Brasil teve a maior retração do cultivo na temporada 2018/19, de 255,2 mil hectares (-12,9%). Mesmo com a 

alta paraguaia, o Mercosul reduziu 11%, ou 277,7 mil hectares. Em produção, serão 1,5 milhão de toneladas, em base casca, produzidas 
a menos na temporada, caindo de 15,6 para 14,1 milhões de toneladas (11%) colhidas.

mERcaDO
incomum

O Mercosul dependente do mercado brasileiro 
expõe fragilidades de um comércio regional cheio 

de assimetrias e que cobra a conta do agricultor

Em quEDa
Com sérios problemas econômicos, a Argentina viu em 2018 os 

seus custos produtivos subirem em torno de 12% e o Produto In-
terno Bruto (PIB) cair 2,5%, além de o Paraguai tomar, com folga, 
sua liderança no fornecimento de arroz ao Brasil. No Uruguai, sob 
fortes protestos arrozeiros, o governo tomou medidas paliativas 
e a situação é considerada crítica. O endividamento e o alto custo 
das lavouras, em especial de energia elétrica e combustíveis, mo-
tivaram a redução da área em 15% em três safras. Cerca de 8% dos 
agricultores deixaram a orizicultura para se dedicar à soja e à pe-
cuária. Mesmo bem posicionado no comércio exterior, o Uruguai 

sofreu para concretizar vendas internacionais em 2018, seja pela 
concorrência acirrada do Mercosul e dos Estados Unidos, seja pelo 
câmbio desfavorável.

Ainda assim, a expectativa da Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab) é de que o Brasil importe 1,3 milhão de toneladas no 
ano comercial 2019/20 e exporte 900 mil toneladas, com saldo ne-
gativo líquido de 400 mil toneladas. Cerca de 95% do grão, ou 1,135 
milhão de toneladas, vem do Mercosul. Os arrozeiros brasileiros, no 
entanto, torcem por um saldo comercial positivo, uma vez que isso 
pode ajudar a formar preços remuneradores no mercado interno.

É FORTE A PRESSãO DA ORIZICULTURA 
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) para que o País re-
veja as bases do acordo comercial que criou 
o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e reú-
ne ainda Argentina, Paraguai e Uruguai. Para 
os produtores, a compra do grão estrangeiro 
por indústrias e pelo varejo do Brasil Central e 
do Nordeste é um dos fatores da baixa de pre-
ços e dos prejuízos acumulados nas últimas 
safras. “A falta de renda tem como um fator 
determinante a concorrência desleal do Mer-
cosul”, diz Alexandre Velho, vice-presidente 

da Federação das Associações de Arrozeiros 
do Rio Grande do Sul (Federarroz). 

As queixas em nível político ainda não de-
ram resultado prático, mas geraram a primei-
ra reunião entre a ministra da Agricultura do 
Brasil, Tereza Cristina Dias, e seu equivalen-
te paraguaio, Denis Lich, buscando ordenar 
o fluxo de produtos nas fronteiras. A impor-
tação de insumos, muito mais baratos nos 
demais países, também entra na discussão. 
Internamente, a cadeia produtiva pressiona 
por reforma tributária que equalize a tribu-
tação do arroz e dos produtos da cesta bási-

ca ou os isente de impostos como o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS). Tereza Cristina acredita que será 
possível liberar de forma gradativa a impor-
tação de insumos genéricos e estabelecer 
regras de fluxo para o arroz paraguaio, e de-
fende a revisão do acordo. 

A Companhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab) indica que o Brasil soma, nesta 
década, média aproximada de 950 mil to-
neladas de arroz importadas por ano, sen-
do mais de 900 mil dos três países vizinhos. 
O Paraguai é o maior fornecedor, com mais 

aS DIfEREnÇaS 
nOS cuStOS 
DESEquILIbRam 
O mERcaDO 
nO bLOcO 
EcOnômIcO

de 650 mil toneladas em 2018. Embora esse 
valor represente pouco mais de 5% do vo-
lume, atinge o coração desse consumo – São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais – e acaba 
balizando os preços internos.

“O arroz paraguaio entra no Brasil mes-
mo na nossa safra, quando as cotações são 
muito inferiores, em volumes além do ne-
cessário e com incentivos fiscais dos estados 
compradores, a preço, em geral, inferior a 
US$ 10,00 por saca, quando o nosso custo de 
produção gira entre US$ 12,00 e US$ 13,00. 
Isso acaba balizando em níveis mínimos os 

preços internos e estabelecendo concorrên-
cia desleal”, reforça Alexandre Velho.

Uruguai e Argentina enviam para o Brasil 
entre 100 e 150 mil toneladas ao ano, pois tam-
bém perderam espaço para o arroz paraguaio. 
Produzido próximo dos centros consumido-
res do Brasil, carregado em caminhões dire-
tamente para São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, via Foz do Iguaçu, no Paraná, o grão 
paraguaio é muito competitivo. Graças ao 
mercado brasileiro, os lavoureiros paraguaios 
são os únicos que aumentam área no Merco-
sul, de 5% a 10% por ano. Os demais reduzem.
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RICE FARMERS ARE ExERTING STRONG PRESSURE on the Min-
istry of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa) with the in-
tention to force the Country to revise the pillars of the trade agree-
ment that created the Southern Common Market (Mercosur): 
Brazil, Argentina, Paraguay and Uruguay. For the Brazilian farm-
ers, the purchase of the foreign cereal by the industries and retail 
stores in Central Brazil and the Northeast is one of the factors that 
explains the low prices and the losses accumulated over the past 
seasons. “A determining factor for the negligible profits lies in the 
disloyal competition coming from Mercosur countries”, says Alex-
andre Velho, vice-president of the Rio Grande do Sul Federation of 
Rice Growers’ Associations (Federarroz).

The complaints at political level have not yet yielded any prac-
tical results, but gave rise to the first meeting between the Brazilian 
Minister of Agriculture, Tereza Cristina Dias, and her Paraguayan col-
league, Denis Lich, in an attempt to coordinate the flow of rice across 
the frontiers. Input imports, much cheaper in the neighboring coun-
tries, are also on the agenda. Internally, the supply chain is claiming 
for tax reform that equalizes the rice taxes and the taxes on the items 
of the food basket, or a total exemption from such taxes as the State 
Value-Added Tax on the Circulation of Goods, Interstate and Intercity 
Transportation and Communication Services (ICMS). Tereza Cristina 
believes that it will be possible to gradually liberate the importation 
of generic inputs and set flow rules for the rice from Paraguay, and 

she also advocates a revision of the agreement.
The National Food Supply Agency (Conab) indicates t
hat Brazil accumulates, this decade, an average of 950 thousand 

tons of rice a year imported from abroad, of which, 900 thousand 
tons come from the three neighboring countries. Paraguay is the 
leading supplier, with more than 650 thousand tons in 2018. Though 
representing only 5% of our consumption, it goes to the main Brazil-
ian consumer centers - São Paulo, Rio de Janeiro and Minas Gerais – 
and ends up setting the rules for the domestic prices.

“Paraguayan rice is brought into Brazil even during our har-
vest season, when prices drop considerably, volumes outstrip 
demand, and there are fiscal incentives granted by the states 
that buy this rice, thus pressing down prices to less than US$ 10 
per sack, with our production costs estimated at US$ 12 or US$ 
13. This brings down domestic prices to their minimum levels, 
meaning disloyal competition”, stresses Alexandre Velho.

Uruguay and Argentina usually ship from 100 to 150 thousand tons 
a year to Brazil, as they have also lost ground to Paraguayan rice. Pro-
duced close to the consumer centers in Brazil, transported by trucks 
directly to São Paulo, Minas Gerais and Rio de Janeiro, via Foz do Igua-
çu, in Paraná, the Paraguayan cereal is very competitive. Thanks to the 
Brazilian market, the rice farmers in Paraguay are the only ones that 
are devoting bigger areas to the crop, from 5% to 10% a year, in Merco-
sur. The planted area in the other countries is on the decline. 

Mercosur is dependent on the brazilian market and 
expresses the fragilities of a regional market burdened with 
asymmetrical contexts, and force the farmers to pay the cost

uncommon
market

thE DIffEREncES In pRODuctIOn cOStS unbaLancE 
thE maRkEt In thE REgIOnaL tRaDIng bLOc 

REtRactIOn
In light of this scenario, Brazil suffered the biggest reduction in the 2018/19 growing season, 255.2 thousand hectares (-12.9%). In 

spite of the bigger crop in Paraguay, the Mercosur volume dropped 11%, or 277.7 thousand hectares. In terms of production volume, it is 
down 1.5 million tons, rough rice, from the previous season, falling to 15.6 from 14.1 million tons harvested (11%).

On thE DEcLInE
Grappling with serious economic prob-

lems, Argentina, in 2018, experienced a 
12-percent increase in the production 
costs, whilst the Gross Domestic Product 
(GSP) fell 2.5% and, in the meantime, Para-
guay jumped to the leading position in the 
supply of rice to Brazil. In Uruguay, under 
harsh protests by the rice growers, the gov-
ernment took only palliative measures 
and the situation is viewed as critical. 
Farmer indebtedness and high produc-
tion costs, mainly due to energy and fuel 
prices, were responsible for a 15-percent 
reduction in three seasons in a row. About 
8% of the rice farmers shifted to soybean 
crops or to livestock operations. Though 
occupying a favorable position in the for-
eign trade, Uruguay had a hard time mate-
rializing its foreign sales in 2018, whether 

for the tight competition in the Mercosur 
and from the United States, or whether for 
the unfavorable exchange rate. 

Even so, the expectation of the National 
Food Supply Agency (Conab) is for Brazil to 
import 1.3 million tons in the 2019/20 com-
mercial year, with exports amounting to 

900 thousand tons, with a shortfall of 400 
thousand tons. About 95% of the cereal, 
or 1.135 million tons, come from Mercosur 
countries. The Brazilian rice farmers, never-
theless, hope for a positive balance of trade, 
as this could give rise to remunerative prices 
in the domestic scenario.
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Fontes: Entidades setoriais e organismos oficiais dos quatro países, março de 2018.

pRODuÇÃO Em bLOcO
•  Production in the bloc

qUADRO DA SAFRA DE ARROz DO MERCOSUL

 Área (mil ha) Produção (mil t)PAíS 2016/17 2017/18 2018/19 2016/17 2017/18 2018/19
Argentina 206,5 202,0 189,0* 1.330,0 1.370,0 1.288,0
Brasil 1.981,0 1.972,1 1.716,9 12.328,0 12.064,2 10.636,2
Uruguai 162,3 156,0 140,0 1.355,0 1.248,0 1.128,0
Paraguai 172,0 185,5 192,0 946,0 933,2 1.056,0
TOTAL 2.521,8 2.515,6  2.237,9 15.959,0 15.615,4 14.108,2
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Com os estoques em crescimento, mundo irá aumentar produção de arroz 
na temporada 2018/19, segundo levantamento do USDA, de março

mais do que o 
nEcESSáRIO

AINDA qUE OS qUATRO PAíSES que formam o Mercado Co-
mum do Sul (Mercosul) – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai 
– registrem queda substancial na produção de 2019, o mundo 
deverá colher mais arroz no período As primeiras projeções da 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 
(FAO) indicam colheita global superior a 780 milhões de tonela-
das de arroz em casca. Os estoques globais também tendem a 
crescer, graças ao avanço da superfície semeada e das produtivi-
dades na Ásia e entre países que costumam registrar déficit.

A FAO considera que a colheita mundial em 2018 foi de 775,5 mi-
lhões de toneladas do grão em casca, que equivale a 514,9 milhões 
de toneladas de arroz branco, beneficiado. No ciclo foi registrado 
aumento de 1,6% em comparação com 2017, devido às boas con-
dições meteorológicas no Hemisfério Norte e aos preços mais atra-
tivos. Na Ásia, as safras já estão no mercado e são abundantes, em 
especial na índia, onde a produção atingiu recorde, com alta de 3%, 
graças às boas chuvas e à revalorização dos preços mínimos. 

Na China, apesar dos melhores rendimentos, a produção re-
cuou 1%, por causa da queda nas áreas plantadas. Na África, as 
colheitas aumentaram 3,7%, com ênfase no leste e no sudeste do 
continente. Nas regiões ocidentais da África, a produção avançou 

2,8%, graças a programas governamentais de incentivo. Em con-
traste, no Egito a produção recuou 22%, pela diminuição drásti-
ca nas áreas plantadas por economia de água após grande seca 
e pela dependência em relação a rios que cruzam outros países. 

Nos Estados Unidos, a produção se recuperou 22%, voltando 
a níveis normais, graças a preços mais atrativos, mas pode cair 
em 2019, após uma temporada de preços de exportação mais 
baixos A safra norte-americana começa a ser plantada em março 
para colher em julho, agosto esetembro. 

No restante do continente americano, as colheitas diminuí-
ram, com a redução de 6% nas safas do Mercosul, em especial 
no Brasil. Para 2019, as perspectivas no Mercosul anunciam-se 
fracas novamente, com nova redução das áreas de arroz. Patrí-
cio Méndez del Villar, analista do Centro de Cooperação Interna-
cional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (Cirad), 
avalia que fatores climáticos e os preços locais e internacionais, 
bem como as políticas governamentais na Ásia, têm sido deter-
minantes para a definição dos volumes de produção. O consumo 
global também aumentou 1,1%, para 766 milhões de toneladas 
de arroz em casca, considerando alimentação humana, semen-
tes, rações animais, geração de energia e outros usos.

buSca Da autOSSufIcIêncIa Em paíSES Da 
áSIa E Da áfRIca faRá a DIfEREnÇa
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EVEN IF ThE FOUR COUNTRIES of the Southern Common 
Market (Mercosur) – Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay 
– register substantial declines in production in 2019, the world 
should harvest more rice in the period. The first projections by 
the Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO) indicate global volumes of more than 780 million tons of 
rough rice. The global stocks also tend to rise, thanks to bigger 
areas devoted to the crop, along with rising productivity rates 
in Asia and in countries where shortages are usually registered.

FAO sources have it that in 2018,  775.5 million tons of 
rough rice were harvested around the world, equivalent to 
514.9 million tons of white rice. The volume of the crop year 
was up 1.6% from 2017, mainly due to the favorable weath-
er conditions in the Northern Hemisphere and the more 
attractive prices. In Asia, the current crops have already 
reached the market and are abundant, especially in India, 
where production hit a record, up 3%, thanks to timely rain-
fall and higher minimum prices. 

In China, despite the higher yields, the volume dropped 
1%, on a par with the smaller planted areas. In Africa, vol-
umes went up 3.7%, especially in the eastern and south-
eastern regions of the continent. In the regions to the west, 
the volume soared 2.8%, thanks to incentive programs 

launched by the government. On the other hand, in Egypt 
the rice crop went down 22%, due to radical reductions in 
planted areas, intended to save water after a prolonged 
drought, seeing that irrigation systems rely on water from 
rivers that cross neighboring countries.

In the United States production recovered by 22%, getting 
back to normal levels, thanks to more attractive prices, but 
could drop again in 2019, following a period of lower export 
prices. The North-American crop is sown in March and har-
vested in July, August and September.

In the other countries of the American continent, the pro-
duction volumes decreased, with 6-percent smaller crops in 
the Mercosur countries especially in Brazil. For 2019, the per-
spectives in the Mercosur countries look little promising with 
further reductions in planted area. Patrício Méndez del Villar, 
analyst at the French Agricultural Research Center for Inter-
national Development (Cirad), maintains that climate-relat-
ed factors, along with local and international prices, as well 
as government policies in Asia, have been determining factors 
when it comes to defining the volume of rice to  be produced. 
Global consumption equally went up 1.1%, to 766 million tons 
of rough rice, taking into consideration food for humans, live-
stock feed, the generation of energy, and other purposes. 

with the stocks on the rise, the world is going to 
harvest a bigger rice crop in the 2018/19 growing 

season, according to a survey by the USDA, in March

more tHan
needed

attEmptIng tO achIEvE SELf-SuffIcIEncy, aSIan anD 
afRIcan cOuntRIES WILL makE thE DIffEREncE
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munDO DE aRROz  •  World of rice
PRODUçãO MUNDIAL (MILHõES DE TONELADAS – BASE CASCA)

Fonte: FAO/USDA 2019.  –  Elaboração: Infoarroz/Cirad.

País/Ano 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (p)
Mundo 744.8 739.4 754.8 762.5 774.3
China 208.2 209.8 208.7 210.3 208.1
índia 158.2 156.6 164.5 169.4 173.0
Indonésia 70.8 73.0 72.6 73.9 74.5
Bangladesh 51.8 52.5 52.1 51.4 53.6
Vietnam 45.0 45.1 43.2 42.8 44.6
Tailândia 33.5 27.4 32.4 33.7 34.5
Birmânia 28.2 27.5 28.6 29.5 30.4
Brasil 12.1 12.4 10.6 12.3 12.1
Japão 10.8 10.5 10.7 10.8 10.8

na DESpEnSa  •  Pantry
ESTOqUES FINAIS (MILHõES DE TONELADAS – BASE BRANCO)

Fonte: FAO & USDA 2019.

País/Ano 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (p)
Mundo 166.1 168.5 166.5 168.1 172.6
China 85.2 92.9 98.0 99.0 103.3
índia 25.5 21.5 18.1 19.5 21.7
Paquistão 0.7 0.7 0.5 0.7 0.8
Tailândia 19.6 16.2 10.7 8.2 5.6
Vietnam 2.7 3.2 2.8 3.2 3.1
EUA 1.1 1.5 1.5 1.5 0.9
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PROFILE

Comissão de cientistas, extensionistas e consultores do Irga define o futuro 
das pesquisas e das técnicas para a competitividade do arroz gaúcho 

O INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ (IRGA) teve papel de-
cisivo em quase um século de história para que a lavoura gaúcha se 
tornasse referencial em produtividade e qualidade de grão, desenvol-
vendo genética e sistemas de manejo de altíssimo padrão. Hoje, o Rio 
Grande do Sul, se fosse um país, estaria entre as cinco principais na-
ções em produtividade média em maior escala produtiva, com qua-
se 8 mil quilos de arroz por hectare na temporada 2017/18, com áreas 
médias superiores a 13 toneladas.

Para não perder a excelência, o Irga renova seus objetivos de for-
ma periódica, uma vez que alguns desafios da pesquisa, em muitas 
linhas, precisam de longo prazo para o desenvolvimento, mas a la-
voura nem sempre pode esperar por soluções tecnológicas. Partindo 
dessa premissa, o presidente Guinter Frantz nomeou em março uma 
comissão para elencar as prioridades que serão trabalhadas a partir 
do ciclo 2019/20. Participam cientistas, extensionistas e consultores. 
Conforme Frantz, a solução é antecipar-se às demandas, observando 
tendências internacionais e fatores de risco à orizicultura.

“O melhoramento genético é o pilar, com ênfase na produtivi-
dade, na rusticidade, na qualidade do grão e na resistência ou tole-
rância a doenças, a grupos de herbicidas e outros mecanismos que 
tragam sustentabilidade ao setor”, enfatiza. Enquanto consultores 
agregam novidades e conceitos da pesquisa mundial e da acade-

mia, extensionistas traduzem demandas e sugestões do campo e da 
prática da implantação dos experimentos.

A expectativa é de que o estudo tenha as linhas definidas e as pri-
meiras ações determinadas até junho de 2019. “É um trabalho de con-
tinuidade e de evolução, pois o desenvolvimento científico é perma-
nente. Há diversos projetos em andamento na Estação Experimental 
do Arroz, em Cachoeirinha (RS), e nas subestações regionais”, diz Frantz.

Nas áreas de transferência de tecnologias e de Integração La-
voura-Pecuária, duas ações concentram os esforços do instituto: 
o Projeto 10+ e o Soja 6.000. O 10+, parceria com o Fundo Latino 
Americano de Arroz Irrigado (Flar), transfere tecnologias para altas 
produtividades, o que faz com que o produtor tenha maior renta-
bilidade. Ao mesmo tempo, busca maior eficiência no uso de téc-
nicas e insumos, racionalização dos custos e rentabilidade. Lucia-
no Carmona, consultor do Flar, coordena o programa.

A safra 2018/19 encerra o atual convênio, mas o Irga deverá 
renová-lo, de acordo com Ivo Mello, coordenador do instituto na 
Fronteira Oeste gaúcha. Ele considera ações de transferência de 
tecnologia um diferencial para os resultados da orizicultura esta-
dual. “É nítido que levar conhecimento ao produtor resulta em la-
vouras, manejo dos recursos naturais e insumos melhores, e isso 
traz resultados econômicos. O programa prova isso”, diz.

O DESafIO é aLcanÇaR a SuStEntabILIDaDE 
EcOnômIca Da LavOuRa ORIzícOLa

paRcERIa cOm a SOJa
O Soja 6.000 dá suporte tecnológico aos arrozeiros que adotaram a oleaginosa no sistema de rotação de culturas. No Estado, 

são mais de 300 mil hectares de soja e 1 milhão de hectares de arroz. É uma cultura nova, diferente, exigindo procedimentos que 
o orizicultor não domina. “O Irga busca, nesse projeto, difundir as melhores práticas e tecnologias para que as áreas de produção 
alcancem boas produtividades e obtenham resultado na melhoria das condições químicas e físicas do solo, no controle de pragas, 
doenças e invasoras, e na rentabilidade” explica o presidente Guinter Frantz.

O Irga trabalha em quatro linhas: a primeira, chamada soja de entrada, almeja a condução da cultura a um nível de produtivi-
dade de 3 mil quilos por hectare; a segunda é intermediária, de até 4,5 mil quilos; a terceira, de alta produtividade, tem meta de 6 
mil quilos, ou 100 sacas de 60 quilos, alcançada por alguns membros do programa; e a quarta opção é recomendar que algumas 
áreas sem as melhores condições evitem a rotação com soja.

EnERgIa paRa O pROvaRROz
 Uma linha de ação prioritária do instituto é o Programa de Va-

lorização do Arroz (Provarroz) no sentido de fortalecer a imagem 
do grão e incentivar o consumo, por meio de atividades que refor-
çam sua importância e seu valor nutricional, seu papel como ali-
mento básico brasileiro e suas potencialidades. “Hábitos moder-
nos e falta de tempo motivaram queda no consumo do arroz. Mas 

com estas ações estamos conscientizando e lembrando os forma-
dores de opinião e especialistas em alimentação, saúde, nutrição 
e áreas afins, bem como o consumidor em geral, e até a cadeia pro-
dutiva, do papel importante do arroz na saúde e no bem-estar do 
brasileiro”, frisa Camila Pilownic Couto, coordenadora do Provar-
roz. O programa, que já construiu forte base no Estado e atuou em 
países da América Latina, agora planeja ações de âmbito nacional.

REDObRaDOScuidados
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ThE RIO GRANDE DO SUL RICE INSTITUTE (IRGA) played a 
decisive role during nearly a century for the rice fields of Rio 
Grande do Sul to turn into a reference in productivity and 
grain quality, through the development of genetic enhance-
ment and improved management practices. Currently, if Rio 
Grande do Sul were a country, it would belong to the group 
of five main countries in terms of average productivity and 
a bigger productive scale, with nearly 8 thousand kilograms 
of rice per hectare in the 2017/18 growing season, with spe-
cific areas of upwards of 13 tons per hectare.

In order not to lose its excellence, the Irga renews its 
goals periodically, seeing as some challenges faced by re-
search, in many different breeds, need long periods for their 
development, but the rice fields cannot indefinitely wait for 
technological solutions. Based on this premise, president 
Guinter Frantz, in March, nominated a committee to list the 
priorities that will be focused on as of the 2019/20 grow-
ing season. This committee comprises scientists, extension 
agents and consultants. According to Frantz, the solution 
consists in anticipating the demands, keeping a close watch 
on international trends and risk factors faced by rice crops.

“Genetic enhancement is the pillar, with emphasis on produc-
tivity, rusticity, grain quality and in resistance or tolerance to dis-
eases, group of herbicides and other mechanisms that make the 
sector sustainable”, he stresses. While the consultants go in search 

of novelties and global research and academic concepts, exten-
sion agents translate demands and suggestions coming from the 
field and from the implementation of experiments. 

The expectation is for the study to have its lines defined and 
the first actions implemented by June 2019. “It is work that re-
quires continuity and evolution, seeing as scientific develop-
ment is permanent. There are several projects underway at the 
Rice Experiment Station, in Cachoeirinha (RS), and at the region-
al substations”, Frantz says.

In the areas of technology transference and Integrated Crop-
Livestock systems, two initiatives are the focus of the institute’s ef-
forts: the 10+ Project and Soybean 6,000. The 10+, a partnership 
with the Latin American Fund for Irrigated Rice (Flar), transfers 
technologies for high productivity rates, thus increasing rice grow-
ers’ profits. At the same time, it aims for higher efficiency in the use 
of techniques and inputs, thus rationalizing costs and profits. Luci-
ano Carmona, Flar consultant, coordinates the program.

The 2018/19 growing season is the expiring date for the pres-
ent agreement, but the Irga is supposed to renew it, says Ivo Mel-
lo, coordinator of the institute in the Western Frontier. He has it 
that technology transference initiatives make the difference in the 
rice farming business in Rio Grande do Sul. “It is quite clear that 
improving farmers’ knowledge results into healthy fields, correct 
management of natural resources and inputs, with substantial 
economic results. The program attests to this fact”, he concludes.

Irga committee of scientists, extension agents and consultants 
define the future of research and techniques for the rice 
produced in Rio Grande do Sul to become competitive

double care

thE chaLLEngE cOnSIStS In tuRnIng thE RIcE 
fIELDS EcOnOmIcaLLy SuStaInabLE

paRtnERShIp WIth SOybEan
The Soybean 6,000 lends technological support to the rice farmers who introduced soybean 

in the crop rotation systems. In the State, there are upwards of three hundred thousand hectares 
of soybean and one million hectares of rice. It is a new crop, different, that requires procedures 
not yet mastered by the rice farmers. “In this project, the Irga seeks to disseminate the best prac-
tices and technologies for the production areas to achieve good productivity rates and, at the 
same time, improve the chemical and physical properties of soil, whilst keeping pests and weeds 
under control, ultimately translating into higher profits”, explains president Guinter Frantz.

Irga officials are focused on four lines: the first, known as inaugural soybean crop, is aimed 
at achieving productivity rates of 3 thousand kilograms per hectare; the second is intermediate, 
of up to 4.5 thousand kilograms; the third crop highly productive, with a target of 6 thousand ki-
lograms per hectare, or 100 sixty-kg sacks, achieved by some members of the program; and the 
fourth consists in recommending that some areas that lack the ideal conditions should be left out 
of the rotation system that includes soybean. 

EnERgy fOR thE pROvaRROz
A priority line of the institute is the Rice Value Program (Provarroz), consisting in strength-

ening the image of rice, whilst stimulating its consumption, through initiatives that reinforce its 
importance and nutritional value, its role as a basic Brazilian staple and its potentialities. “Mod-
ern habits and the lack of time account for the drop in the consumption of rice. With these initia-
tives we are creating awareness and reminding the opinion makers, food specialists, healthcare 
agents, nutritionists, related areas, consumers in general, the supply chain of the relevant role of 
rice in the health and well-being of the Brazilian people”, insists Camila Pilownic Couto, Provar-
roz coordinator. The Program, which has already built a strong basis in the State and has staged 
actions in the Latin America, is now planning initiatives at domestic level.
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paRa a vEnEzuELa
Em 2018, Santa Catarina entrou de vez no rol dos estados exportadores de arroz em casca do Brasil, com volume de 90 mil toneladas 

enviadas para a Venezuela e pouco mais de 3 mil toneladas para a África do Sul, e  faturamento superior a US$ 25 milhões. A exportação 
foi viabilizada pela Cooperativa Central Catarinense de Arroz (BrazilRice), um pool formado por Cooperja, Juriti, Cooperativa Agropecu-
ária de Tubarão (Copagro), Cooperativa Regional Agropecuária Sul Catarinense (Coopersulca) e Cooperativa Regional Agropecuária do 
Vale do Itajaí (Cravil). Elas representam 10 mil famílias rurais. 

“Criamos a central com o objetivo de exportar e aproveitamos esta ótima oportunidade. No entanto, a crise na Venezuela fez a de-
manda parar”, frisa Vanir Zanatta, presidente da Cooperja. “Dependemos, agora, de a Venezuela voltar a comprar, e de os preços inter-
nos e externos chegarem a um ponto que nos permita sermos competitivos”. 

Para ele, um dos problemas brasileiros é a falta de regularidade exigida pelos compradores, o que ocorre pela instabilidade econômica. 
“Ninguém pode exportar tendo prejuízos”, menciona. Uma presença mais estável do Brasil e de Santa Catarina no mercado internacional de-
pende de encontrar um ponto de equilíbrio, e isso quer dizer que o País precisa ter um custo adequado ao panorama internacional. “Com custo 
da saca três a quatro dólares superior ao de nossos concorrentes e à média internacional, não dá para competir”, reconhece.

menos pode 
SER maIS

Mesmo com pequena quebra, a orizicultura de Santa Catarina aposta que a 
temporada ajudará a recuperar a renda dos produtores e a fortalecer o setor

DEPOIS DA PRODUTIVIDADE e da colheita muito acima da média no ciclo 2017/18, os pa-
râmetros comparativos da safra arrozeira em Santa Catarina elevaram-se. Por isso, a constata-
ção de que a temporada 2018/19 não deve se repetir é lamentada, mas não com tanta ênfa-
se. “Comparada à média, a safra será muito próxima do normal, mas frente ao que foi colhido 
no ano passado será menor”, afirma Vanir zanatta, presidente da Cooperativa Agrícola Jacinto 
Machado (Cooperja), que deve receber 4,5 milhões de sacas de 50 quilos dos seus 1.800 asso-
ciados. Serão 2 milhões catarinenses e 2,5 milhões em Santo Antônio da Patrulha (RS).

A Cooperja estima que a produtividade das primeiras lavouras colhidas apresentou 
queda de 10% a 12% no sul de Santa Catarina. “Sentimos isso no recebimento pelo vo-
lume maior de impurezas, com muitos grãos falhados, sem massa, típico do excesso de 
calor de janeiro na fase de enchimento”, explica zanatta.

Seu entendimento, de maneira geral, está em acordo com as estimativas da econo-
mista Gláucia Padrão, do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Empre-
sa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri) de Santa Catarina, que aponta 
redução na área plantada e na colheita catarinense. “Teremos médias inferiores às ob-
servadas nas duas últimas safras”, reconhece a especialista. Mais otimista, prevê pro-
dução 2,24% menor em relação à temporada 2017/18, chegando a 1,156 milhão de to-
neladas em área de 143,5 mil hectares. Ao final de março, 75% da área estava colhida. 

Se o volume de oferta tende a cair, a expectativa dos produtores é de que os preços 
de venda possam compensar. “A quebra do Rio Grande do Sul, cuja produção e cujos 
preços influenciam as cotações de todo o País, deve pressionar os preços, principal-
mente mais para o final do ano”, entende Orlando Giovanella, presidente da Cooperati-
va Agrícola Juriti, de Massaranduba, mais ao norte catarinense. Segundo ele, quando o 
produtor colhe bem e é bem-remunerado, investe mais na lavoura, na estrutura da pro-
priedade e no comércio, e isso faz bem para a economia regional.

A preocupação das cooperativas catarinenses está no descompasso entre as rela-
ções de comércio desde o produtor até o consumidor. No final de março, os preços da 
matéria-prima cessaram a queda que havia começado em setembro de 2018 e começa-
ram a sinalizar, em algumas praças,  para uma tendência de alta. Em compensação, ata-
cado e varejo pressionaram para abaixar os preços do arroz beneficiado nas negocia-
ções com as indústrias. “Ficamos pressionados entre o cenário de alta da matéria-prima 
e de baixa do beneficiado, pondo em risco nossas margens, que já são apertadas. Isso 
tumultuou o mercado no final da colheita”, reconhece zanatta.

Os dirigentes concordam que o segundo semestre de 2019 trará valorização ao cereal 
para o orizicultor que conseguir segurar produto para vender nessa época.

cLIma pREcISaRIa SER pERfEItO paRa 
SupERaR a pRODuÇÃO DO cIcLO 2017/18
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tO vEnEzuELa
In 2018, Santa Catarina definitely joined the Brazilian states that export rough rice, with a volume of 90 thousand tons shipped to Ven-

ezuela and some 3 thousand tons to South Africa, bringing in revenue of US$ 25 million. The shipments were executed by the Santa Ca-
tarina Rice Central Cooperative (BrazilRice), a pool comprised by Cooperja, Juriti, Agricultural and Livestock Cooperative of Tubarão (Co-
pagro), South Catarina Regional Agricultural Company (Coopersulca) and the Itajaí Valley Regional Agricultural Company (Cravil). They 
represent 10 thousand rural families. 

“We created the Central Company with the aim to export and we took advantage of this good opportunity. Nonetheless, the crisis in 
Venezuela put an end to this demand”, says Vanir Zanatta, president of Cooperja. “We now depend on Venezuela’s decision to resume 
their purchases, and we also depend on a situation in which our domestic and foreign prices allow us to be competitive”.

In his view, one of the problems in Brazil is the lack of regularity required by the buyers, which occurs due to economic instability. “No-
body exports to incur losses”, he argues. A more stable presence of Brazil and Santa Catarina in the international marketplace depends on a 
breakeven point, and it means that Brazil needs to have a cost that is appropriate to the international panorama. “With the price of a sack 3 
to 4 dollars higher than the price of our competitors and than the international average, it is not possible to compete”, he concludes.

less can
be more

Despite a minor shortfall, rice farming in 
Santa Catarina bets on this season as an income 

recovery and sector strengthening factor

AFTER AbOVE AVERAGE PRODUCTIV-
ITY and harvest in the 2017/18 crop year, the 
comparative parameters of the rice crop in 
Santa Catarina soared considerably. There-
fore, the ascertainment that the 2018/19 sea-
son should not repeat is regretted, but not that 
much. “Compared to the average, the crop 
will be very close to normal, but against the 
harvest of the previous year it will be smaller”, 
says Vanir zanatta, president of the Agricultur-
al Cooperative in Jacinto Machado (Cooperja), 
which is supposed to receive 4.5 million 50-kg 
sacks of rice from its 1,800 associate members. 
It will be 2 million in Santa Catarina and 2.5 

million in Santo Antônio da Patrulha (RS).
Cooperja officials estimate that the pro-

ductivity of the first harvested fields dropped 
from 10% to 12% in South Santa Catarina. 
“We realized this at delivery through the big-
ger volume of impurities, many defective 
grains, little mass, stemming from excessive-
ly high temperatures in January during the 
grain filling stage”, zanatta explains.

His understanding, in general, is in accor-
dance with the estimates by economist Gláu-
cia Padrão, from the Socioeconomy and Plan-
ning Center of the Santa Catarina State Rural 
Extension and Agricultural Research Com-

pany (Epagri), which points to a reduction in 
planted area and crop size in Santa Catarina. 
“We will have lower averages compared to 
the two previous seasons”, the specialist rec-
ognizes. More optimistic, he foresees produc-
tion down 2.24% from the 2017/18 crop year, 
amounting to 1.156 million tons, in an area  of 
143,5 thousand hectares. At the end of March, 
75% of the area had been harvested. 

If supply tends to drop, the farmers expect 
compensating prices at sales. “The short-
fall in Rio Grande do Sul, whose production 
and prices have an influence upon the prices 
in the entire Country, should influence pric-

a pERfEct cLImatE 
WOuLD bE nEEDED 
tO SuRpaSS thE 
pRODuctIOn 
vOLumE Of thE 
2017/18 gROWIng 
SEaSOn

es, particularly towards the end of the year”, 
understands Orlando Giovanella, president 
of the Juriti Agricultural Cooperative, in Mas-
saranduba, more to the north of Santa Cata-
rina. According to him, when farmers have a 
good harvest, and are properly remunerated, 
they invest more in the field, in the structure 
of the farm and in commerce, and this bene-
fits the entire regional economy.

A major concern that pervades the coop-
eratives in Santa Catarina lies in the fact that 
the relations of the commerce from produc-
er to consumer are out of step. In late March, 
raw material prices stopped their downward 

trend that had started in September 2018 and 
started signaling, in some consumer centers, 
an upward trend. In compensation, retail and 
wholesale pressed milled rice prices down in 
their negotiations with the industry. “We re-
mained squeezed between a scenario of high 
raw material prices and low prices for milled 
rice, putting to risk our margins, which are al-
ready tight. This disturbed the market in the 
final harvest days”, zanatta acknowledges. 

The officials agree that the second half of 
2019 will have better prices for the rice of the 
farmers in a position to store the cereal until 
that period.
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o salto do 
tOcantInS

Consolidado como terceiro principal Estado produtor 
de arroz, Tocantins adota cultivares mais produtivas, 

adaptadas ao clima e resistentes à brusone

a vEz Da ROtaÇÃO
Tocantins tornou-se o terceiro maior Estado produtor de arroz do Brasil graças a um sistema de rotação/sucessão entre 

o cereal e sementes de soja, cultivadas no outono/inverno. “A colheita arrozeira termina entre abril e maio, e então os pro-
dutores plantam a soja. Em outubro começa o processo inverso. É um sistema muito bom, pois permite controle eficiente 
de plantas daninhas e traz outras vantagens para solo”, explica Daniel Fragoso. 

Uma das preocupações com a manutenção do binômio soja-arroz nas lavouras do Estado do Norte é o aumento da inci-
dência da doença conhecida como queima ou mancha das bainhas (Rhizoctonia spp), que é comum na soja e tem ocorrido 
também em lavouras de arroz. O aumento dos casos chama a atenção de produtores e de técnicos que já estudam o fenô-
meno. Uma das medidas indicadas tem sido o uso de outras culturas intercaladas entre soja e arroz, como feijão e melancia.

O ESTADO DO TOCANTINS, no Norte do Brasil, é responsável 
pela terceira maior produção de arroz entre as unidades da fede-
ração e cumpre um importante papel no abastecimento regional, 
alcançando mercados do Nordeste e do Centro-Oeste. Na tempo-
rada 2018/19, a expectativa da Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab) é de colheita de 624 mil toneladas, 1,7% menor do 
que a do ciclo anterior.

A área cultivada diminuiu 9,5%, pelo clima desfavorável na 
época de pré-plantio e por fatores econômicos, e ficou em 120 mil 
hectares. O resultado da safra não será menor porque o clima aju-
dou depois que a lavoura estava instalada, e os produtores adota-
ram nova genética nas sementes. Por isso, a produtividade deve 
crescer 8,5%, de 4.792 para 5.203 quilos por hectare.

Daniel Fragoso, pesquisador e supervisor do núcleo regional 
do Tocantins da Embrapa Arroz e Feijão, assegura que os produ-
tores estão otimistas. “O clima favoreceu, os preços estão bons e 
o custo de produção caiu. Isso gera otimismo”, afirma. Desejo de 
10 entre 10 orizicultores, a redução do custo produtivo no Estado 
nortista é associada à mudança das cultivares utilizadas. Até então 
predominavam no Tocantins variedades gaúchas e catarinenses, 

mas a quebra da resistência à brusone por diversas raças de fun-
gos acabou gerando excesso de gastos com aplicações de fungici-
das nas lavouras.

Nesta temporada, em cerca de 80% das áreas foram usadas 
cultivares da Embrapa, com resistência à doença, boa qualidade 
de grãos e alta produtividade. Destacam-se a BRS Catiana, desen-
volvida no Estado; a BRS Pampeira e a BRS A702 CL, esta com tole-
rância a herbicidas e que alcança 3% da área. “Como é variedade 
nova, não havia muita semente, mas há demanda boa por causa 
de alguns talhões com arroz vermelho”, explica Fragoso. 

Conforme o pesquisador,  por ser material com genitores dife-
rentes de outras cultivares e contemplar a lavoura com diversidade 
genética, a tecnologia é muito desejável. “A fonte de tolerância às 
doenças, em especial à brusone, que é o principal problema na re-
gião, é diferente”, frisa. A recomendação para evitar quebra de resis-
tência aos fungos é de que as lavouras sejam divididas em pelo me-
nos quatro talhões, e cada um deles utilize variedades distintas. Na 
temporada seguinte troca-se a posição das cultivares no mosaico da 
lavoura. A região deve receber novo reforço genético em 2019. A Em-
brapa lançará a variedade BRS A704.

ExpEctatIva é DE uma gRanDE SafRa aRROzEIRa, 
cOm bOa quaLIDaDE DE gRÃOS
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ROtatIOn tImE
Tocantins is now the third rice producing State in Brazil thanks to a rotation/succession system between 

the cereal and soybean, cultivated in autumn/winter.  “Rice is harvested from April to May, and is followed 
by soybean. In October the process reverses. It is a very good system, as it leads to a perfect control of 
weeds, and conserves and protects soil”, Daniel Fragoso explains.

One of the concerns related to the maintenance of the soybean-rice binomial in the fields across the 
Northern State consists in frequent outbreaks of a disease known as damping off (Rhizoctonia spp), com-
mon in soybean and has also occurred in rice fields. The increasing number of incidences has captured the 
attention of farmers and technicians, now studying the phenomenon. One of the recommendations has to 
do with the use of other crops inserted between soybean and rice crops, like bean and watermelon. 

tHe big leap in 
tocantins

Consolidated as third largest rice producing State, 
Tocantins cultivates more productive varieties, 
adapted to its climate and resistant to rice blast

ThE STATE OF TOCANTINS, in the 
North of Brazil, is responsible for the third 
biggest rice crop among all the states, 
and plays a relevant role in regional sup-
ply, shipping the grain to the markets in 
the Northeast and Center-West. In the 
2018/19 growing season, the expecta-
tion of the National Food Supply Agency 
(Conab) is for a crop of 624 thousand tons, 
down 1.7% from the previous year. 

The cultivated area went down 9.5%, 
and the blame goes to bad weather condi-
tions and economic factors, and remained 

at 120 thousand hectares. The result of the 
crop will not be smaller because weather 
conditions improved considerably after the 
fields had been established, and the farmers 
introduced new seed genetics. That is why 
productivity is supposed to rise 8.5%, from 
4,792 to 5,203 kilograms per hectare.

Daniel Fragoso, researcher and supervi-
sor at the regional nucleus of Embrapa Rice 
and Bean in Tocantins, says that farmers 
are very optimistic. “Weather conditions 
were favorable, prices are remunerative 
and production costs dropped. It gener-

ates optimism”, he says. Desired by 10 out 
of 10 rice farmers, the reduction in the pro-
duction cost in this northern State is as-
sociated with the change in the cultivars 
cultivated in the region. Up to that time, 
Tocantins had predominantly cultivated 
cultivars brought in from Rio Grande do Sul 
and Santa Catarina, but as the resistance 
against rice blast was broken by several 
strains of fungi, it resulted into the need for 
excessive applications of fungicides.

During this season, in about 80% if the 
areas Embrapa cultivars were used, with 

ExpEctatIOn IS fOR 
an abunDant RIcE 
cROp, WIth gRaInS 
Of gOOD quaLIty

resistance to the disease, good grain qual-
ity and high yields. The cultivars that stand 
out over the others are as follows: BRS Ca-
tiana, developed in the State; BRS Pampei-
ra and BRS A702 CL, the latter with toler-
ance to herbicides, accounts for 3% of the 
planted area. “As it is a new variety, there 
was not much seed available, but there is 
good demand for it because of stretches of 
red rice”, Fragoso explains. 

According to the researcher, as it stems 
from different parent plants of other culti-
vars, resulting into a field with genetic di-

versity, the technology is highly desired. 
“The source of tolerance to diseases, par-
ticularly to rice blast, the main problem in 
the region, is different”, he insists. The rec-
ommendation to prevent the fungus from 
breaking the resistance consists in splitting 
the field into four plots, all of them planted 
with different varieties. In the season that 
comes next, the position of the cultivars is 
changed in the mosaic of the field. The re-
gion should receive new genetic reinforce-
ment in 2019. Embrapa is set to launch a 
variety known as BRS A704.
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DESafIOS LOgíStIcOS
O Mato Grosso tem problemas de logística – armazenagem, distância em relação aos centros consumidores e custo de transporte – para 

concorrer com o produto do Sul do Brasil e do Paraguai no Brasil central. O seu consumo é baixo, pois, apesar da grande extensão, o Estado 
tem 3,45 milhões de habitantes. Apenas três bairros de São Paulo alcançam mesmo volume de consumidores. 

Para piorar, Rondônia, que comprava bem o arroz mato-grossense, criou diferencial no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) que afetou a competitividade. O programa de desenvolvimento e apoio à indústria orizícola do Estado foi extinto e o aperto nas 
contas impediu o governo estadual de renová-lo.

No campo, houve evolução genética importante, como é o caso da variedade AN Cambará, da AgroNorte, que alcança produtividades 
acima de 5 mil quilos por hectare, bom percentual de inteiros e qualidade de engenho. “É um grão que algumas indústrias de São Paulo 
buscam no Mato Grosso para seu mix, pois tem menos gesso do que o do Tocantins”, assegura o corretor Jorge Fagundes. Ele entende que a  
planta de terras altas deveria ser incentivada pelo governo federal. “Não agride tanto a natureza quanto o irrigado, usa menos defensivos, 
o regime de chuvas da região permite obter boa produtividade e ainda evita a concentração produtiva em uma única região”, argumenta.

novos
tEmpOS

Maior produtor de arroz de terras altas, Mato Grosso vê a colheita recuar 
em virtude da competição com outros grãos e da deficiência logística 

DEPOIS DE ALCANçAR NO INíCIO DOS ANOS 2000 mais de 2 milhões de tonela-
das de produção de arroz, e a condição de segundo principal produtor do Brasil, o 
Mato Grosso não para de recuar em área e  volume de colheita. Grande referência do 
sistema de terras altas no País (com variedades mais competitivas, que sucederam o 
sequeiro de subsistência), entre 2004 e 2019, ou seja, em 15 anos, o Estado reduziu o 
número de indústrias do setor de 79 para cerca de 20, mas ainda envia quase meta-
de do grão que beneficia para localidades do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.

Na safra 2018/19, as lavouras mato-grossenses tendem a colher 17% a menos, ou 
400 mil toneladas, contra quase 500 mil na temporada anterior. A superfície cultivada 
deve diminuir 15%, e a produtividade deve ficar em 3.208 quilos por hectare,  2% me-
nor. O problema é que o consumo estadual não passa de 240 mil toneladas.

“Deve ser um ano de melhores preços no geral”, diz Rodrigo Santos Mendonça, 
presidente do Sindicato das Indústrias do Arroz do Estado do Mato Grosso  (Sindar-
roz-MT), que vê a dimensão da safra estadual como “uma incógnita”, pelo atraso da 
colheita e pela baixa oferta até abril. Apesar da expectativa de maior disponibilidade 
de matéria-prima entre abril e maio, os preços não cederam, e quem colheu cedo es-
pera por melhor remuneração. 

“A Conab prevê queda de 80 a 100 mil toneladas, o que é muito. A preocupação 
é ter grão para atender à demanda o ano todo. Mas temos lavouras muito boas”, diz 
Mendonça. Entre as razões para que essa orizicultura esteja em queda destaca-se a 
concorrência por área com soja, de muito maior liquidez; algodão, em ótima fase de 
rentabilidade; e milho, que dá suporte à instalação de indústria de etanol, em espe-
cial no “Nortão”, onde estão as principais lavouras arrozeiras mato-grossenses. A ro-
tação de soja, milho e pastagem é clássica no sistema de produção do cerrado, mas 
o milho sempre tem problema de preços, o que será equalizado com as indústrias de 
etanol. Com isso, espera-se o acirramento da disputa por área com o arroz.

O corretor Jorge Fagundes considera que o fim das áreas de abertura, por causa da le-
gislação ambiental, reduziu a chance de expansão da orizicultura no cerrado. “O arroz en-
trava no primeiro ano para reduzir investimentos em correção de solo para a soja, mas o 
sistema de abertura acabou há uns 15 anos com moratória ambiental. Agora, o plantio é 
em renovação de pasto. E vai reduzir”, avisa. Já Mendonça, presidente do Sindarroz-MT, 
acredita que, se a saca de arroz estiver valorizada entre setembro e outubro próximos, há 
boa chance de manter ou até de recuperar parte do tamanho da lavoura. “Em 2018, os 
preços caíram nessa época, o que desanimou o agricultor”, menciona.

SafRa aInDa REpRESEnta O 
DObRO Da DEmanDa LOcaL E 

atEnDE a váRIOS EStaDOS
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LOgIStIc chaLLEngES
Mato Grosso endures logistic problems 

– warehousing, distance from the consum-
er centers and freight costs – when it comes 
to competing with South Brazil and Para-
guay in Central Brazil. Consumption in Mato 
Grosso is low, because, in spite of its big ter-
ritory, the State has only 3.45 million inhab-
itants. Three districts of the city of São Paulo 
have the same number of consumers. 

To make things worse, Rondônia, state 
that used to buy rice from Mato Grosso, 
passed specific legislation on the Value-
Added Tax on Sales and Services (ICMS) 
which affected competitiveness. The rice 
industry support and development pro-
gram expired and the cash-strapped gov-
ernment was unable to renew it.

At field level, there was relevant evo-
lution in genetics, as is the case of the AN 
Cambará variety, developed by AgroNorte, 
with productivity of upwards of 5 thou-
sand kilograms per hectare, besides a 
good percentage of whole grains and qual-
ity that attracts consumers. “It is grain 
that the industries in São Paulo look for it 
in Mato Grosso for their mix, as it is lighter 
than  the rice produced  in Tocantins”, says 
broker Jorge Fagundes. He understands 
that upland rice should be encouraged by 
the federal government. “It is less harmful 
to nature than irrigated rice, requires fewer 
pesticide applications, the rainfall regime 
in the region results into good productiv-
ity rates and prevents productive concen-
trations in one region”, he argues. 

AFTER PRODUCING MORE ThAN 2 MILLION TONS of rice a year 
in the early 2000s, remaining as second largest producer in Brazil, 
Mato Grosso is unable to stop the planted area and the volume from 
shrinking. A great reference in upland rice systems in the Country 
(with more competitive varieties replacing subsistence upland rice), 
from 2004 to 2019, that is, in 15 years, the number of industries in 
the State dropped from 79 to about 20, but still ships almost half the 
grains produced there to the North, Northeast and Center-West. 

In the 2018/19 growing season, there will be a 17 percent drop in 
the production volume in Mato Grosso, or 400 thousand tons, com-
pared to the 500 thousand kilograms in the previous season. The 
area devoted to the crop tends to fall 15%, and productivity should 
remain at 3,208 kilograms per hectare, down 2%.The problem is that 
consumption in the state barely achieves 240 thousand tons.

“It should be a year of better prices, in general”, says Rodrigo San-
tos Mendonça, president of the Mato Grosso State Rice Industries’ Union 
(Sindarroz-MT). He maintains that the dimension of the crop in the state 
goes “incognito”, due to harvest delays and scarce supply by April. De-
spite expectations for bigger supplies from April to May, prices did not go 
down, and those who harvest early are expecting good remuneration.

“Conab officials foresee a crop from 80 to 100 thousand tons 
smaller, representing a big amount. The concern is to meet all-year-

round demand. The fact is, we have very good rice fields”, Mendon-
ça argues. The reasons that account for the smaller areas devoted to 
rice include the competition with soybean, a crop that presents high 
liquidity; cotton, now going through a very profitable period; and 
corn, which lends support to the ethanol industry, especially in the 
region known as “Nortão”, where the main rice fields in Mato Grosso 
are located. Rotations that include soybean, corn and livestock are 
classical systems in the cerrado regions, but corn usually has prob-
lems with prices, and these problems are equalized with ethanol in-
dustries. This leads to tighter competition for area with rice. 

Broker Jorge Fagundes believes that the ban on the exploration 
of new areas, because of environmental legislation, has reduced the 
chances for rice farming to expand in the cerrado region. “Rice was 
used as a pioneer crop to reduce investments on soil correction for 
soybean, but this field opening system ended 15 years ago with the 
environmental moratorium. Now, planting takes place as pasture-
land renewal system but is on the decline”, he warns. On the oth-
er hand, Mendonça, president of Sindarroz-MT, maintains that if a 
sack of rice fetches good prices from September to October there 
are chances for keeping or even for recovering a huge portion of the 
rice fields. “In 2018, prices dropped during this period, a fact that dis-
couraged the farmers”, he recalls. 

Largest upland rice producer, Mato Grosso sees declining production 
stemming from the competition with other crops and logistic deficiency

new times 

cROp StILL accOuntS fOR tWIcE aS much aS thE LOcaL 
pOpuLatIOn cOnSumES, anD SuppLIES OthER StatES, tOO
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cEnáRIO DaS tERRaS aLtaS
•  Upland scenario

EVOLUçãO DA ÁREA PLANTADA DE ARROz EM MATO GROSSO
(EM MIL HECTARES)

Fonte: Conab, março 2019.

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
 176,3  188,1 152,5 162,3 149,3 126,7

EVOLUçãO DA PRODUTIVIDADE – (EM KG/HA)
 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
 3.285 3.257 2.876  3.266 3.283 3.208

COMPORTAMENTO DA PRODUçãO TOTAL –  (EM MIL T)
 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
 579,1 612,6 438,6  530,0  490,2  406,5
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RESEARCh

elas RESIStEm
Novas cultivares com resistência a herbicidas utilizados para controle de 
plantas invasoras, como o arroz vermelho, chegam ao mercado nacional

Divulgação/BRS Pampa CL - Paulo Lanzetta

DUAS CULTIVARES DE ARROZ irrigado inseridas no sistema 
Clearfield serão disponibilizadas aos produtores para o plantio da 
safra 2019/20. As novidades, que eram demandadas pelos orizi-
cultores há tempo, são as cultivares IRGA 431 CL, do Instituto Rio-
-Grandense do Arroz (Irga), e BRS Pampa CL, da Embrapa Clima 
Temperado, de Pelotas (RS). O Sistema de Produção Clearfield é in-
dicado para combater plantas daninhas. Baseia-se no uso de cul-
tivares resistentes a herbicida (grupo químico das imidazolinonas) 
que controla as invasoras na lavoura sem afetar a cultura do arroz.

“A cultivar IRGA 431 CL é de ciclo mais precoce que o IRGA 
424 e apresenta alta qualidade de grãos e maior resistência às 
principais doenças da planta”, destaca o coordenador do Irga na 
zona Sul do Rio Grande do Sul, André Matos. A IRGA 431 CL pode-
rá ocupar até 15% da área semeada no Estado na safra 2019/20, 
o equivalente a 150 mil hectares, conforme ele. 

A cultivar é opção para o controle do arroz vermelho nas la-
vouras gaúchas. Em comparação com a IRGA 424 RI, a nova plan-
ta oferece vantagens em relação ao aspecto visual de grãos, pois 
apresenta baixo índice de centro-branco. A IRGA 431 CL ainda 
apresenta bom comportamento com relação a doenças, princi-

palmente a brusone.
A outra cultivar, BRS Pampa CL, é oriunda da BRS Pampa, que 

também foi inserida no sistema Clearfield. O material genético é 
resultado de pesquisa da Embrapa Clima Temperado e da Em-
brapa Arroz e Feijão, de Santo Antônio de Goiás (GO). Resultou 
do retrocruzamento entre a cultivar comercial BRS Pampa e a va-
riedade Puitá Inta CL, da empresa Basf, que é fonte de tolerância 
aos herbicidas do grupo das imidazolinonas.

O pesquisador Ariano Martins de Magalhães Júnior é o res-
ponsável pela condução do trabalho de melhoramento genético 
da cultivar. O ciclo é precoce, em média de 118 dias, com plantas 
do tipo moderno, de alta capacidade de perfilhamento. Os grãos 
são longo-fino, do tipo “agulhinha”, com rendimento superior a 
62%. É classificado como arroz premium pela indústria. A cultivar 
vem sendo pesquisada há oito anos.

“Em 2019, o material competitivo e sustentável está pronto”, 
destaca Magalhães. A planta implica em menos defensivos, eco-
nomiza cerca de 15% de água, apresenta produtividade acima 
de 10 toneladas por hectare e excelente qualidade industrial. “É 
uma variedade top”, resume.

SEmEntES IRga 431 cL E bRS pampa cL SÃO OpÇõES paRa nOva SafRa 
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TwO CULTIVARS OF IRRIGATED RICE of the clearfield system will 
be available to the farmers in the 2019/20 crop year. The long-await-
ed novelties are the following cultivars: IRGA 431 CL, supplied by the 
Rio Grande do Sul Rice Institute (Irga), and BRS Pampa CL, developed 
by Embrapa Temperate Climate, in Pelotas (RS). The Clearfield Pro-
duction System is recommended for weed control purposes. It relies 
on the use of cultivars resistant to a herbicide (imidazoline chemical 
group) that controls weeds without affecting the rice plants.

“IRGA 431 CL cultivar belongs to a shorter cycle than IRGA 424, its 
grains are of high quality, and more resistant to all major rice diseas-
es”, says Irga Rio Grande do Sul South zone coordinator André Ma-
tos.  IRGA 431 CL could occupy up to 15% of the area sown to rice 
in the State, in the 2019/20 growing season, equivalent to 150 thou-
sand hectares, he reckons.

The cultivar is an option for keeping red rice under control in 
the fields throughout the State. Compared to IRGA 424 RI, the new 
plant is advantageous relative to the visual aspect of its grains, as its 
chalky white kernel is very small. IRGA 431 CL behaves properly rela-
tive to diseases, especially rice blast.

The other cultivar, BRS Pampa CL, originates from BRS Pampa, 
which has also been inserted into the Clearfield System. The genet-
ic material is the result of research work developed by Embrapa Tem-
perate Climate and Embrapa Rice and Beans, in Santo Antônio de Goiás 
(GO). It originates from the retro crossing process between the commer-
cial cultivar BRS Pampa and the Puitá Inta CL variety, from Basf, which is 
a source of tolerance to herbicides of the imadozoline group.

Researcher Ariano Martins de Magalhães Júnior is responsible 
for the genetic enhancement of the cultivar. It is an early cycle culti-
var, 118 days on average, with modern plants, with a high tillering ca-
pacity. With long-fine grains, “agulhinha” type, and yield of upwards of 

62%. It is classified as premium rice by the industry. This cultivar has 
been undergoing research for 8 years.

“In 2019, the competitive and sustainable material is ready”, says 
Magalhães. The plant requires fewer chemical applications, saves about 
15% of water, its productivity is above 10 tons per hectare and excellent 
industrial quality. “It is a top variety”, he summarizes.

New cultivars resistant to herbicides that control weeds, 
like red rice, reach the domestic market

tHey resist 

IRga 431 cL anD bRS pampa 
cL SEEDS aRE OptIOnS fOR 
thE nEW gROWIng SEaSOn
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Tempo é tudo para o agronegócio, a atividade que sustenta a 
economia do país e cresce cada dia mais.
Fique por dentro de toda a força e a inspiração do campo nas 
publicações da Editora Gazeta. Anuários, revistas, banco de 
imagens e geração de conteúdo com relevância e propriedade de 
quem conhece em profundidade o mercado.

Leia. Anuncie. Conheça. Cresça.

AGRO É
AGORA.

NO DIA A DIA,
DE SOL A SOL,

AGRO É AGORA.
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OS paSSOS Da EfIcIêncIa
As 10 etapas validadas e disseminados pelo Projeto 10+ do Irga 
1 PLANEJAMENTO DA LAVOURA 
n Garantia de eficiência dos processos de manejo.
n Identificar os limitantes e definir os planos de ação.
n Definir o sistema de produção e estratégias de manejo.
2 PREPARO ANTECIPADO
n Garantir a época adequada de semeadura.
3 ÉPOCA DE SEMEADURA
n Garantir a maior oferta ambiental.
4 SEMENTE CERTIFICADA
n Garantir potencial produtivo.
n Escolha do cultivar e proteção com tratamento de sementes.
5 DENSIDADE
n Garantir população adequada para altos rendimentos.
n Densidades de 70-100 Kg.ha-1, buscando-se populações de 150-220 plantas.m-2.
n Calibração da semeadora.
6 ADUBAÇÃO
n Baseada na análise de solo.
n Calibrada conforme a cultivar utilizada, a época de semeadura e o histórico da área.
7 CONTROLE PLANTAS DANINHAS
n Baseado em rotação de princípios ativos, histórico da área e produtos registrados.
8 ADUBAÇÃO DE COBERTURA
n Em condições ideais que a maior parte da dose seja aplicada 
em solo seco entre os estádios V3-V4, com irrigação imediata.
9 MANEJO DA IRRIGAÇÃO
n Garantir a eficácia dos processos de manejo.
10 MANEJO INTEGRADO DE DOENÇAS E PRAGAS
n Baseado no uso de cultivares resistentes a doenças,  no histórico da área,
 no monitoramento e  no nível de dano econômico.
Fonte: Irga.

maIS uma SafRa 
O Projeto 10+ seguiu na safra 2018/19 

com a implantação de 150 lavouras de-
monstrativas, que ocuparam 5.000 hec-
tares em todo o Estado. Os roteiros téc-
nicos somaram 121, mais dias de campo 
e participação na Abertura da Colhei-
ta de 2019. O coordenador técnico do 
projeto, Luciano Carmona, estima que 
a participação de produtores tenha che-
gado a 3.000. Neste segundo ano, a pro-
dutividade média poderia ser um pou-
co menor do que a registrada na safra 
2017/18. “As condições climáticas não 
foram tão favoráveis”, aponta.

Para Carmona, o projeto está con-
solidado e seguirá como um sistema de 
tranferência de tecnologias validadas 
pela pesquisa e disseminadas de produ-
tor para produtor. “O projeto 10, a par-
tir de 2003, foi um divisor de águas para 
nós. Mostrou em um único projeto to-
das as coisas certas para se fazer, e no 
momento certo, para que pudéssemos 
avançar na produtividade com um cus-
to compatível”, relata o arrozeiro Mar-
cio Sanchez, de Santa Vitória do Palmar 
(RS). Ele conseguiu alcançar a maior 
produtividade em 50 anos de atuação 
na propriedade.

nota mais do que 10
Projeto 10+ entrou em campo na safra 2017/18 e comprovou que é 
possível aumentar a produção de arroz irrigado e reduzir os custos

COMO AUMENTAR A PRODUçãO DE ARROZ e ao mesmo tem-
po reduzir os custos? A resposta os arrozeiros do Rio Grande do 
Sul estão encontrando com a aplicação do Projeto 10+, do Insti-
tuto Rio-Grandense do Arroz (Irga) desde a safra 2017/18. Com o 
10+, a entidade retomou a parceria que reúne pesquisa, extensão 
e produtores. É uma iniciativa conjunta do Irga e do Fundo Latino 
Americano de Arroz Irrigado (Flar). O Irga é sócio fundador do Flar.

O objetivo do projeto é elevar a produtividade média das la-
vouras e reduzir os custos de produção com o manejo integrado. 
Começou na safra 2017/18, com os técnicos do Irga e os produto-
res líderes conduzindo 94 unidades demonstrativas nas seis regi-
ões arrozeiras do Estado. As unidades de demonstração ocuparam 
3.400 hectares. Todas as práticas de manejo do P10+ foram segui-
das nessas áreas demonstrativas. Também foram realizados rotei-
ros técnicos e dias de campo, capacitando 5.450 produtores, téc-
nicos e estudantes.

Dos 94 produtores líderes, 24 conseguiram conduzir a área se-
guindo todas as orientações do projeto, agrupadas em 10 pontos. 
Esse grupo colheu média máxima de 11.592 quilos de arroz por 
hectare. “Os resultados foram consistentes em todas as regiões e 

revelaram que as tecnologias sugeridas são fáceis e podem ser uti-
lizadas por produtores que adotam diferentes níveis tecnológicos 
e sistemas de produção”, avalia o engenheiro agrônomo Luciano 
Carmona, coordenador técnico científico do projeto.

No geral, os orizicultores líderes atingiram produtividade mé-
dia de 10.601 quilos por hectare em área total de 3.400 hecta-
res. Enquanto isso, os produtores que também participaram do 
10+, no total de 157, colheram 9.058 quilos por hectare em qua-
se 54.000 hectares. A média estadual foi de 8.237 quilos por hecta-
re na mesma safra 2017/18. Conforme Carmona, ficaram compro-
vados a consistência dos resultados e o potencial das variedades 
IRGA 424 e IRGA 424 RI plantadas nas áreas do projeto.

Carmona observa que cada falha no manejo, como em relação 
a número de plantas e época de controle de invasoras, pode pro-
vocar perda de quase 830 quilos de arroz por hectare. “O mais im-
portante foi demonstrar a eficácia do projeto”, destaca. Além disso, 
verificou-se a ocorrência das cinco intervenções mais contrastan-
tes entre o grupo de líderes e de produres do 10+: sistema de se-
meadura, densidade de semeadura, adubação, gastos com avia-
ção agrícola e manejo fitossanitário.

ORIzIcuLtORES aLcanÇaRam a méDIa 
máxIma DE 11.592 quILOS pOR hEctaRE 
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StEpS tO EffIcIEncy
The 10 steps validated and disseminated by Irga’s Project 10+ 
1 PADDY FIELD PLANNING
n Efficiency assurance of management processes.
n Identifies the limiting factors and defines the action plans.
n Defines the production system and management strategies.
2 ADVANCED PREPARATION
n Ensures proper seeding time.
3 SEEDING TIME
n Ensures more substantial environmental offer.
4 CERTIFIED SEED
n Ensures productive potential.
n Cultivar selection and protection through seed treatment.
5 DENSITY
n Ensures proper population for high yields.
n Densities of 70-100 Kg.ha-1, for populations of 150-220 plants.m-2.
n Seeding calibration.
6 FERTILIZATION
n Based on soil analysis.
n calibrated according to cultivar, seeding time and historical background of the area.
7 WEED CONTROL
n Based on the rotation of active ingredients, area background and registered products.
8 SIDE-DRESSING
n Under ideal conditions, most part of the dosage should be applied on dry soil between 
stages V3-V4, immediately followed with irrigation.
9 IRRIGATION MANAGEMENT
n Ensures the efficiency of the management practices.
10 INTEGRATED DISEASE AND PEST MANAGEMENT
n Based on the use of cultivars resistant to diseases, area background 
and level of economic damage.
Source: Irga.

anOthER cROp
Project 10+ continued in the 2018/19 

crop year with the implementation of 
150 demonstration fields, which occu-
pied 5,000 hectares all over the State. 
Technical itineraries amounted to 121, 
plus field days and attendance at the 
2019 Harvest Opening Ceremony. The 
technical coordinator of the project, 
Luciano Carmona, estimates that the 
participation of the farmers achieved 
3,000. In this second year, average pro-
ductivity may be somewhat smaller 
than in the 2017/18 growing season. 
“Weather conditions were not very fa-
vorable “, he says.

In Carmona’s view, the project is 
now consolidated and will continue as 
a system of technology transference, 
validated by research and disseminat-
ed from farmer to farmer. “Project 10, 
since 2003, has been a watershed for 
us. It showed in one project, and at the 
right moment, all the right things to do 
for us to make strides in productivity at 
compatible costs”, says rice farmer Mar-
cio Sanchez, in Santa Vitória do Palmar 
(RS). He managed to achieve the high-
est productivity rates in 50 years in this 
activity in his farm.

81

hOw IS IT POSSIbLE TO INCREASE ThE SIZE OF ThE RICE 
crop and, at the same time, reduce costs? The rice farmers in Rio 
Grande do Sul find the answer in the application of Project 10+, 
of the Rio Grande do Sul Rice Institute (Irga), effective since the 
2017/18 growing season. With the 10+, the entity resumed the 
partnerships that comprise research, extension services and grow-
ers. It is a joint initiative of the Latin American Fund for Irrigated 
Rice (FLAR). The Irga is a founder member of the Flar.

The aim of the project consists in increasing the average pro-
ductivity of the rice fields, whilst reducing production costs with 
integrated management. It started in the 2017/18 growing season, 
with Irga technicians and leading farmers conducting 94 demon-
stration fields in the six rice-growing regions in Rio Grande do Sul. 
The demonstration units occupied 3,400 hectares. All the manage-
ment practices recommended by the P10+ were complied with in 
these demonstration fields. Other activities included technical itin-
eraries and field days, including capacity building courses for 5,450 
farmers, technicians and students.

At least 24 out of 94 leading farmers managed to conduct their area 
in compliance with all the recommendations of the project, grouped 
in 10 determinations. This group of farmers harvested a maximum av-

erage of 11,592 kilograms of rice per hectare. “The results proved to 
be consistent in all regions and revealed that the suggested technol-
ogies are easy and can be used by farmers who adopt different tech-
nology levels and production systems”, says agronomic engineer Lu-
ciano Carmona, technical and scientific coordinator of the project.

In general, the leading rice farmers reached average productiv-
ity of 10,601 kilograms per hectare in a total area of 3,400 hectares. 
In the meantime, the farmers who equally took part in the 10+, 157 
in all, harvested 9,058 kilograms per hectare in nearly 54,000 hect-
ares. The average in the State was 8,237 kilograms per hectare in 
the 2017/18 crop year. According to Carmona, this attested to the 
consistent results and the potential of IRGA varieties 424 and IRGA 
424 RI, cultivated in the areas of the project. 

Carmona observes that any failure in management, as well as 
with regard to the number of plants, time for weed control, could 
cause losses of almost 830 kilograms of rice per hectare. “The most 
important thing was a demonstration of the efficiency of the proj-
ect”, he stresses. Furthermore, the occurrence of five interventions 
was ascertained among the leading groups and 10+ growers: seed-
ing system, seeding density, fertilization, costs related to agricul-
tural aviation and phytosanitary management.

Project 10+ was introduced in the 2017/18 growing season and attested that it was 
possible to increase the production volume of irrigated rice and reduce costs

mark HigHer tHan 10

RIcE faRmERS achIEvE a maxImum avERagE 
Of 11,592 kILOgRamS pER hEctaRE
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aDaptaDa aO fRIO  
Em março de 2019, a Embrapa Soja e a Embrapa Trigo lançaram a cultivar BRS 6203 RR, resistente ao glifosato, com ciclos mais 

precoces, alta carga produtiva e porte de planta que favorece o manejo da cultura. O diferencial é sua adaptação em regiões frias do 
Sul do Brasil. Também apresenta bom desempenho em áreas úmidas, permitindo o cultivo de soja em rotação com o arroz irrigado 
na Metade Sul. O material foi desenvolvido pela Embrapa Trigo, de Passo Fundo (RS).

Para os próximos anos, a unidade de pesquisas da Embrapa Clima Temperado, de Pelotas (RS), continuará a seleção de linhagens 
de soja, tanto através do melhoramento genético convencional quanto com o uso da biotecnologia. “Em breve, teremos uma cultivar 
com maior tolerância ao encharcamento do solo, pois os resultados preliminares com algumas linhagens têm apresentado até 15% 
a 20% a mais de produção do que os atuais materiais disponíveis no mercado”, diz a pesquisadora Ana Cláudia Barneche, da Embra-
pa, que trabalha com seleção de cultivares de soja para a região sul do Estado.

casamento
pERfEItO

Plantio de soja em rotação com arroz irrigado saltou de 11.150 hectares 
na safra de 2009/10 para cerca de 320 mil hectares na temporada 2018/19 

O CULTIVO DE SOjA EM ROTAçãO com 
arroz irrigado segue com cada vez mais es-
paço no Rio Grande do Sul. Nessas condi-
ções, a oleaginosa ocupou cerca de 320 mil 
hectares na safra 2018/19. “A expectativa é 
de que essa área de soja em rotação com ar-
roz siga aumentando nos próximos anos, 
pois é ferramenta importante para a sus-
tentabilidade da orizicultura”, destaca o en-
genheiro agrônomo Darci Uhry Junior, do 
Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga). A 
área destinada à soja havia sido de apenas 
11.150 hectares na safra 2009/10.  

Uhry esclarece que a soja, dentre as di-
versas culturas que foram testadas em ro-
tação com o arroz, tem sido a que mais au-
mentou a área de cultivo nos últimos anos. 
“Este crescimento foi impulsionado pela va-
lorização econômica e também pelos be-
nefícios gerados à cultura do arroz irrigado, 
como propiciar rotação de mecanismos de 
ação de herbicidas e, em consequência, o 
controle mais eficiente de plantas daninhas, 
em especial o arroz-daninho”, cita. 

Nas últimas cinco safras, a produção de 
soja nas áreas de arroz registrou produtivida-

de média de 2.200 quilos por hectare. Esse ren-
dimento ficou abaixo da média do Rio Grande 
do Sul para o mesmo período, que foi de 2.900 
quilos por hectare. Aumentar a média é um 
dos desafios do setor. “Isso será possível com 
a geração de novas informações, a difusão dos 
resultados de pesquisas relacionadas ao ma-
nejo da cultura e ainda pela utilização de culti-
vares mais adaptadas a estes solos, com maior 
dificuldade de drenagem”, opina. 

O Irga lançou o Projeto Soja 6.000 em 2015, 
com meta de atingir altas produtividades (até 
6.000 quilos por hectare). “Na verdade, o ob-

ROtaÇÃO cOm a 
SOJa favOREcE a 
SuStEntabILIDaDE 
Da ORIzIcuLtuRa 
gaúcha

jetivo maior do projeto era difundir tecno-
logias para a soja em terras baixas que per-
mitissem melhorar as produtividades, com 
redução nos riscos e com mais estabilidade 
produtiva ao longo dos anos”, explica. Atual-
mente, o projeto foi ampliado, com a inclu-
são dos níveis de manejo para 4.500 e 3.000 
quilos por hectare. Dessa forma, os produto-
res podem escolher qual o mais adequado 
de acordo com as características da sua pro-
priedade e sua capacidade de investimento.

Além disso, o Irga participou do desenvolvi-
mento de duas cultivares comerciais de soja, a 

TEC IRGA 6070 RR e a BS IRGA 1642 IPRO. A prin-
cipal característica destas cultivares é a maior 
tolerância ao excesso hídrico no solo. “O plan-
tio de cultivares mais tolerantes ao excesso hí-
drico no solo é importante, ainda mais para 
aqueles produtores que estão começando na 
atividade e encontram dificuldades para a reali-
zação da drenagem das áreas de acordo com o 
indicado”, comenta. No entanto, mesmo estas 
cultivares mais tolerantes apresentam melhor 
desempenho quando não são submetidas ao 
excesso hídrico, ressaltando a importância da 
drenagem adequada para as áreas.
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aDaptED tO cOLD cLImatES
In March 2019, Embrapa Soy and Embrapa Wheat launched cultivar BRS 6203 RR, re-

sistant to glyphosate, with early maturing cycles, highly productive and plant size that 
favors crop management. What makes  a difference in this cultivar is its adaptation to 
the cold regions in South Brazil. It also performs well in wet areas, thus making it pos-
sible to rotate soybean with irrigated rice in the Mid-South region. This cultivar was de-
veloped by Embrapa Wheat, in Passo Fundo (RS).

In the next years, the research team of Embrapa Temperate Climate, based in Pelo-
tas (RS), is set to continue the selection of soybean breeds, both through conventional 
genetic enhancement and with the use of biotechnology. “Soon, we will have a flood-
tolerant cultivar, seeing that the preliminary results with some breeds have proved to 
be 15% to 20% more productive than the present cultivars available in the market”, 
says researcher Ana Cláudia Barneche, from Embrapa, a member of the soybean culti-
var selection team in the southern region of the State.

PLANTING SOYbEAN IN ROTATION wITh irrigated rice is gaining an increasingly pow-
erful momentum in Rio Grande do Sul. Under these conditions, the oilseed occupied 
about 320 thousand hectares in the 2018/19 growing season. “The expectation is for the 
area devoted to soybean to continue rising over the next years, as it is an important tool 
for the sustainability of rice farming”, argues agronomic engineer Darci Uhry Junior, from 
the Rio Grande do Sul Rice Institute (Irga). The area devoted to soybean had reached only 
11,150 hectares in the 2009/10 season.

Uhry clarifies that the areas devoted to soybean, among several crops tested for rota-
tion purposes, have risen considerably more than areas devoted to other crops over the 
past years. “This growth was driven by its economic value and also by the benefits it gen-
erates to irrigated rice, like the chances to rotate active herbicide mechanisms and, as a re-
sult, more efficient control of weeds, particularly weedy rice”, he cites. 

Over the past five seasons, the production of soybean in the rice farming areas regis-
tered an average productivity of 2,200 kilograms per hectare. This performance remained 
below the average in Rio Grande do Sul for the same period, which was 2,900 kilograms 
per hectare. An increase to this average productivity rate is one of the challenges of the 
sector. “This will be possible with the generation of new information, the dissemination 
of research results related to crop management and through the use of cultivars more 
adapted to this type of soils, where drainage systems are difficult to implement”. 

Irga launched the Project Soybean 6,000 in 2015, with the target to achieve high 
yields (up to 6,000 kg per hectare). “As a matter of fact, the specific target of the project 
was the dissemination of technologies for soybean in lowlands for higher yields, with 
the reduction of risk factors and with more productive sustainability over the years”, he 
explains. Recently, the project has been expanded, with the inclusion of management 
levels for 4,500 and 3,000 kilograms per hectare. Consequently, the farmers can choose 
the most appropriate in accordance with the characteristics of their farms and their ca-
pacity to invest.

Furthermore, Irga researchers took part in the development of two commercial soy-
bean cultivars, TEC IRGA 6070 RR and BS IRGA 1642 IPRO. The main characteristic of these 
cultivars is their tolerance to excessive water in soil. “The cultivation of cultivars more tol-
erant to excessive moisture levels in soil is important, especially for the farmers who are 
beginners at the activity and endure difficulties associated with drainage systems recom-
mended for this type of crop”, he comments. Nevertheless, even the more tolerant culti-
vars perform better when not submitted to excessive moisture levels, stressing the impor-
tance of appropriate drainage systems for these areas. 

Planting soybean in rotation with irrigated 
rice jumped from 11,150 hectares in the 

2009/10 growing season to about 320 
thousand hectares in the 2018/19 crop year

perfect
marriage

ROtatIOn WIth SOybEan SuStaInS 
thE SuStaInabILIty Of RIcE faRmIng
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DOSE DupLa
•  Double dose

SOJA EM ROTAçãO COM ARROz –  
EVOLUçãO DE ÁREA E PRODUTIVIDADE

Fonte: Irga.  –  * A produtividade é calculada 
pela média ponderada do Estado.

SAFRAS Área (ha) Produt. (kg/ha)*
2009/10 11.150 2.200
2010/11 56.981 2.204
2011/12 121.166 1.831
2012/13 215.171 2.374
2013/14 287.008 2.046
2014/15 284.127 2.149
2015/16 270.368 1.850
2016/17 280.974 2.656
2017/18 297.453 2.448
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Em um mercado tão competitivo como 
o arrozeiro, aproveitar ao máximo todas 
as partes do grão que são geradas duran-
te o processo de beneficiamento é primor-
dial para a saúde financeira de qualquer em-
presa. E é possível aumentar a lucratividade 
transformando subprodutos (arroz quebra-
do, por exemplo) em produtos de primeira 
linha e grande aceitação no mercado.

Este trabalho árduo de buscar no-
vos produtos com qualidade e grande va-
lor nutricional à base do arroz, e que está 

presente no dia a dia de cada indústria, é 
uma vertente que vem crescendo de forma 
constante no segmento. Hoje, é inclusive a 
única opção que a indústria tem para ex-
plorar novos mercados.

A zaccaria oferece algumas soluções 
em equipamentos (como o MML) e servi-
ços para que o empresário possa transfor-
mar subprodutos em produtos de qualida-
de e com maior valor monetário. Do arroz 
quebrado pode-se produzir a farinha de ar-
roz, que serve como matéria-prima para di-

versas aplicações. Entre elas estão macar-
rão, biscoitos, bolos e panificação, e com 
o beneficio do gluten free (livre de gluten) 
aos celíacos.

Além da farinha, também é viável obter 
flocos de arroz, famosos em todo o Norte 
e o Nordeste brasileiros, consumidos como 
cuscuz. Presente na maioria das refeições 
dessas regiões, cada vez mais se difunde 
em todo o País e no mundo. Com este flo-
cão produz-se bolos, wrap e barrinha de 
cereais, entre outros.

In such a competitive market, taking advantage of every part of 
a rice kernel that is generated during the milling process is of fun-
damental importance for the financial standing of any company. It 
is possible to increase profits transforming byproducts (broken rice, 
for example) in first line products in high demand.

This hard work in search of rice-based products of high qual-
ity and nutritional value, part of any industry’s daily activities, is a 
source that has been constantly growing in the segment. Now, it is 
the only option for the industry to explore new markets. 

zaccaria offers some solutions in equipment (like the MML) and 

services for entrepreneurs to transform byproducts in first quali-
ty products that increase profits. From broken rice it is possible to 
make rice flour, which is raw material for different applications. They 
include spaghetti, biscuits, cakes and bread. All of them gluten-free 
for celiac disease sufferers.

Besides flour, it is also possible to make rice flakes, very famous 
in the Brazilian North and Northeast, consumed as cuscuz. Present 
in most of the meals in these regions, it is gradually conquering the 
rest of the Country and the world. Other products are made from 
this flake, like cakes, wraps and cereal bars, just to mention a few. 

Zaccaria oferece soluções em equipamentos e serviços para que as empresas 
possam transformar subprodutos em produtos de primeira linha

Zaccaria offers solutions in equipment and services for the 
companies to transform byproducts into first line products

dando valor ao
SubpRODutO

maximizing tHe value 
of byproducts
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No ano em que comemora 50 anos, a Co-
operja começou muito bem. Seu primeiro 
evento, o Campo Agroacelerador, em sua 15ª 
edição, foi sucesso de público. Maior evento 
agropecuário do Sul de Santa Catarina, acon-
teceu nos dias 6 e 7 de fevereiro, no CDC em 
Jacinto Machado. A cooperativa foi a respon-
sável pela organização e recebeu mais de 4 
mil pessoas nos dois dias. Para tanto, contou 
com o apoio e a parceria da Empresa de Pes-
quisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri), 
além de outras entidades do setor e mais de 
70 empresas do ramo.

Foram diversas atividades totalmente 
destinadas ao público interessado na área 
agropecuária. Aconteceram, por exemplo, 
a 1ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz de 
Santa Catarina, o 1º Fórum do Arroz e o lan-
çamento da nova cultivar da Epagri SCS 124 
Sardo (pela primeira vez realizado fora da es-
tação experimental da Epagri).

Além disso, foram organizados Campos 
Demonstrativos nas culturas de arroz, soja, 
milho, banana, maracujá, hortaliças e pasta-
gens; bem como vitrine tecnológica com 50 
cultivares e híbridos da América Latina com 
genéticas EPAGRI, IRGA, Oryza, EMBRAPA, 
INTA, Agronorte e Ricetec; nova tecnologia Ri-
cetec Full Page; e parque de exposição de má-
quinas e equipamentos (com realização de 
dinâmicas e demonstrações a campo).

O parque também apresentou nova es-
trutura fixa e moderna com 1 mil m² de co-
bertura para exposição de animais (gado de 
corte e leiteiro, equinos, caprinos e ovinos, 
aves e animais de pequeno porte); nova es-
tufa de hortifruti, com cultivo protegido e ir-
rigação por gotejamento; parcela com ba-
nana orgânica, e parcela com irrigação por 
microaspersão. Ainda foram apresentadas 
parcela com maracujá doce, Integração La-
voura Pecuária e Floresta (ILPF), Horto de 
Plantas Bioativas, 4° Feira da Agricultura Fa-

In the year it celebrates its 50th anniver-
sary, Cooperja got off to a good start. Its first 
event, the Agro-Accelerator Field, in its 15th 
edition, was a complete success. Biggest ag-
ricultural event in South Santa Catarina, was 
held February 6 – 7, at CDC in Jacinto Mach-
ado. The cooperative was responsible for or-
ganizing the two-day event, which was visit-
ed by upwards of 4 thousand people. To this 
end, the cooperative relied on support from 
the Santa Catarina State Rural Extension and 
Agricultural Research Enterprise (Epagri), and 
other entities of the sector, and more than 70 
companies of the segment. 

Several activities were entirely destined for 
the people interested in agriculture. The fes-
tivities included the 1st Rice Harvest Open-
ing Ceremony in Santa Catarina, the 1st Rice 
Forum and the launch of the new cultivar de-
veloped by Epagri SCS 124 Sardo (for the first 
time held outside Epagri’s experiment station). 

Furthermore, demonstration fields were 
established of such crops as rice, soybean, 
corn, banana, passion fruit, vegetables and 
forages; as well as a technology showcase 
comprising 50 cultivars and hybrids from Lat-
in America with the following genetics: EPAG-
RI, IRGA, Oryza, EMBRAPA, INTA, Agronorte e 
Ricetec; new technology Ricetec Full Page; and 
machinery and equipment exhibition park 
(with field and dynamic demonstrations).

The park equally inaugurated a new and 
modern structure with one thousand square 
meters under roof for the exhibition of ani-
mals (dairy and beef cattle, horses, goats and 
sheep, birds and small animals); a new horti-
fruti greenhouse, with protected cultivation 
and drip irrigation; organic banana plot and 
plot with micro-aspiration irrigation. Other 
plots included sweet passion fruit, Crop-Live-
stock-Forestry Integration (CLFI), Garden of 
Bioactive plants, 4th Family Farming Fair, sales 
at the Cooperja Agricultural Shop established 

Cooperativa catarinense fixa meta de dobrar de tamanho até 2024, com 
forte impacto socioeconômico. “Serão 50 anos em cinco”, diz presidente

Cooperative in Santa Catarina has set target to double its size by 2024, 
with strong economic impact. “It will be 50 years in five”, the president says

cOOpERJa
completa meio século

cooperja
completes a Half-century

miliar, vendas na Loja Agropecuária Cooper-
ja montada no local e venda de flores e itens 
de jardinagem da 2ª ExpoFlora.

ASSEMbLEIA Uma semana após o even-
to, a Cooperja realizou sua Assembleia Ge-
ral Ordinária, nas dependências do CDC, em 
Jacinto Machado. Além de apresentar resul-
tado positivo e superior a R$ 15 milhões, ino-
vou trazendo tecnologia para a reunião. As 
votações aconteceram não por aclamação, 
como de costume, mas sim por voto eletrô-
nico, através de um keypad. A Cooperja é pio-
neira e esta foi a primeira vez que se utilizou 
esta forma de votação em Santa Catarina. A 
Organização das Cooperativas do Estado de 
Santa Catarina (Ocesc) lembrou que outras 
cooperativas já utilizaram escrutínio apenas 
via urnas eletrônicas, normalmente quando 
se trata de eleições para os conselhos, e ain-
da assim quando há duas ou mais chapas. 

“Senti uma grande satisfação na apro-
vação quase que unânime dos sócios para 
adesão desta novidade. Mais feliz ainda por 
ter sido uma ideia sugerida pelo Núcleo Fe-
minino”, afirmou a associada Alzira M. Sar-
tor. “A Cooperja, com sua grandeza, mere-
ceu sair na frente com essa tecnologia. Foi 
possível perceber a boa avalização dos asso-
ciados em cada item votado. Não podemos 

ficar atrás das tecnologias. Isso também faz 
parte da Cooperja Agroaceleradora.”

Mais de 400 associados, familiares e co-
laboradores participaram da reunião. To-
dos os itens da pauta foram aprovados pela 
maioria. Em 2018, o faturamento da coope-
rativa foi de mais de R$ 524 milhões. As so-
bras à disposição dos associados somaram 
mais de R$ 10 milhões, que, por decisão 
sensata e inteligente da Assembleia, foram 
capitalizados. Também ocorreu a eleição do 
novo Conselho Fiscal.

O presidente da Cooperja, Vanir zanat-
ta, iniciou sua fala pontuando a importância 
de fazer planos e definir objetivos. “Também 
se precisa pensar no futuro, atentar para al-
ternativas de negócios, rumos da economia, 
oferecer novas possibilidades”, enfatizou. 
“Afinal, nossa missão é, através do coopera-
tivismo, promover o desenvolvimento eco-
nômico das comunidades onde atuamos, 
com responsabilidade socioambiental”. Foi 
revisado ainda o planejamento estratégico 
até 2024, quando a Cooperja completará 55 
anos. “queremos dobrar de tamanho, atin-
gir R$ 1 bilhão. É um objetivo audacioso, mas 
com grandes chances de acontecer. Precisa-
mos de muito trabalho e determinação e da 
parceria de todos os associados. Serão 50 
anos em cinco”, afirmou.

on the premises, and sales of flowers garden 
utensils of the 2nd ExpoFlora.

ASSEMbLY A week after the event, 
Cooperja held its Ordinary General Assembly, 
at the premises of the CDC, in Jacinto Mach-
ado. Besides its positive result expressed in 
upwards of R$ 15 million, the innovation con-
sisted in bringing technology to the meeting. 
There was no vote by acclamation, as it usu-
ally happened, but electronic vote through 
a keypad was the electoral system. The coop-
erative is a pioneer on this score, and it was 
the first time this electoral system was used in 
Santa Catarina. The Santa Catarina State Or-
ganization of Cooperatives (Ocesc) recalled 
that other cooperatives have already used 
electronic voting, normally when it comes to 
voting new counsellors, and when there are 
two or more candidates. 

“I was greatly satisfied at the nearly 
unanimous approval of the novelty by the 
members. What made me even happier 
was the fact that the idea came from the Fe-
male Nucleus”, said associate member Alzi-
ra M. Sartor. “Cooperja, with its magnitude, 
deserved to pioneer this technology. It was 
possible to perceive the positive evaluation 
by the members of every item that was vot-
ed. We cannot afford to stay behind the new 

technologies. This is also an integral part of 
Cooperja Agro-Accelerator.”

More than 400 associate members, fam-
ilies and collaborators attended the meet-
ing. All the items on the agenda were ap-
proved by a majority of members. In 2018, 
revenue brought in by the company amount-
ed to R$ 524 million. The surpluses entitled to 
the members reached R$ 10 million, which, in 
compliance with a sensitive and intelligent de-
cision taken by the Assembly, were convert-
ed into capital. A new Fiscal Council was also 
elected at the assembly.

Cooperja president Vanir zanatta started 
his speech insisting on the importance of mak-
ing plans and defining objectives. “We equal-
ly need to think about the future, try business 
alternatives, economic trends, offer new op-
portunities”, he stressed. “After all, through a 
cooperative spirit, our mission consists in pro-
moting the economic development of the 
communities where we have operations, with 
socio-environmental responsibility”. The stra-
tegic plan through 2024, when Cooperja turns 
55, was also revised. “We are set to double our 
size, reach R$ 1 billion. It is a bold objective, 
but with good chances to take place. What we 
need is hard work, determination and a part-
nership with all our associate members. It will 
be 50 years in five”, he concluded. 
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O potencial de rendimento nas regiões 
arrozeiras do Rio Grande do Sul vem osci-
lando de 7 a 8 toneladas por hectare, com 
lavouras mais tecnificadas alcançando mé-
dias de 10 a 12 toneladas por hectare. Neste 
cenário, a adubação com macronutrientes 
secundários e micronutrientes passa a ser 
importante para o aumento do potencial de 
rendimento atual e futuro. Dentre os micro-
nutrientes, o zinco (zn) merece atenção es-
pecial, em virtude da dinâmica e da menor 
disponibilidade provocada pelo alagamen-
to durante o cultivo do arroz, uma vez que 
ocorre a elevação do pH do solo.

De acordo com o especialista agronô-
mico Fabiano Tabaldi, da Yara Brasil Fertili-
zantes, o zinco atua como promotor do de-
senvolvimento das plantas, devido ao seu 
papel como precursor do triptofano. Este, 
por sua vez, é componente principal da Au-
xina, um dos hormônios vegetais respon-
sáveis pelo crescimento da raiz, das folhas 
e do colmo. 

Em termos na necessidade desse ele-
mento, segundo Tabaldi, trabalhos cien-
tíficos comprovam que a extração e a ex-

portação no grão de zn por tonelada e por 
hectare na cultura do arroz é, respectiva-
mente, de 71,2 a 88,5 g e de 25,2 a 36 g (Fur-
lani, et al., 1977; Pauletti, 1998). “Conside-
rando que a produtividade média no Estado 
tem sido próxima de 8 t ha-1, a extração e a 
exportação por tonelada de grãos produzi-
da é da ordem de 640 e 244 gramas de zn 
por hectare”, frisa. “O nutriente zinco tem 
sido utilizado pelos orizicultores com maior 
frequência nos últimos anos, principalmen-
te no tratamento de sementes.”

Nesse contexto, na safra 2017/18 foram 
conduzidos dois estudos junto à Consulto-
ria Oryza & Soy para avaliar a resposta do ar-
roz irrigado ao zinco em tratamento de se-
mentes. Os locais de implantação foram: 
Centro Tecnológico do Chasqueiro, no mu-
nicípio de Arroio Grande; e em uma área co-
mercial no município de Dom Pedrito. Para 
ambos foi utilizado o produto YaraVita zin-
trac (Yara), onde os tratamentos foram com-
postos por testemunha sem aplicação de 
zinco e doses crescentes de YaraVita zintrac.

O manejo geral empregado foi com base 
nas indicações da pesquisa para a cultura 

do arroz irrigado para o Rio Grande do Sul 
(SOSBAI, 2016). As avaliações foram o rendi-
mento de grãos e os componentes de rendi-
mento. Na tabela da página ao lado estão os 
dados de produtividade em relação a teste-
munha e doses de zinco. 

Observando os resultados, nos dois ex-
perimentos os tratamentos 2 e 5 apresen-
taram as maiores médias, tanto em Dom 
Pedrito quanto em Arroio Grande. Conside-
rando a dose ótima em eficiência agronômi-
ca e econômica, o tratamento 2, de 0,3 l/ha 
de YaraVita zintrac, que representa 210 g/ha 
de zinco, teve destaque, corroborando com 
a literatura anteriormente citada.

Dessa forma, de acordo com Tabaldi, 
é possível afirmar que a resposta de rendi-
mento de grãos a zinco se manifestará em 
áreas manejadas para alta produtividade, 
pois é mais provável que os estoques de zin-
co no solo supram as demandas das plantas 
quando os rendimentos são baixos.

Conforme a imagem acima, evidenciou-
-se desde o estágio vegetativo um melhor 
desenvolvimento nas parcelas tratadas com 
YaraVita zintrac.

The yield potential in rice growing re-
gions in Rio Grande do Sul has been oscillat-
ing from 7 to 8 tons per hectare, with more 
technically equipped fields achieving aver-
ages of 10 to 12 tons per hectare. Within this 
scenario, fertilization with secondary macro-
nutrients and micronutrients turns out to be 
an important factor for higher present and fu-
ture yield potential. Among the micronutri-
ents, zinc (zn) deserves special attention, by 
virtue of the dynamics and scarcer availabil-
ity caused by flooding during the cultivation 
period, seeing that it raises the soil pH.

According to agronomic specialist Fabia-
no Tabaldi, from Yara Brasil Fertilizantes, zinc 
is a growth promoter of the plants, due to its 
role as thriptophan precursor. The latter, in 
turn, is a major component of auxin, a vege-
table hormone responsible for the growth of 
the roots, leaves and  stem.

In terms of the need for this element, ac-
cording to Tabaldi, scientific studies attest 
that the extraction and exportation of zn on 
the grain, per ton and per hectare in a rice 
crop, is, respectively, from 71.2 to 88.5 g and 
from 25.2 to 36 g (Furlani, et al., 1977; Pauletti, 
1998). “Considering that average productivity 
rates in the State have remained close to 8 t ha-
1, extraction and exportation per ton of grains 
range from 640 and 244 grams of zn per hect-
are”, he explains. “The nutrient zinc has been 
used by the farmers at a higher rate over the 
past years, especially at seed treatment.”

Within this context, in the 2017/18 grow-

O nutriente zinco pode ter impacto decisivo na produtividade do
 arroz irrigado, defende especialista da Yara brasil Fertilizantes

Zinc is a nutrient that may have a decisive impact upon the yields 
of irrigated rice, says specialist from Yara brasil Fertilizantes

o zinco faz a DIfEREnÇa

zinc makes a difference
ing season two studies were conducted by 
Consultancy Oryza & Soy to evaluate irrigat-
ed rice’s response to zinc in seed treatment. 
The implementation locations were as fol-
lows: Technological Center in Chasqueiro, in 
the municipality of Arroio Grande; and a com-
mercial area in the municipality of Dom Pe-
drito. Both of them used product YaraVita zin-
trac (Yara), where the treatments comprised 
a witness, without any zinc application and 
increasing dosages of YaraVita zintrac.

General management was in compli-
ance with research indications for irrigat-
ed rice in Rio Grande do Sul (SOSBAI, 2016). 
Evaluations included grain performance 
and yield components. The attached table 
features the  productivity rate in relation to 
the witness and zinc dosages. 

Considering the results, in the two exper-
iments treatments 2 and 5 had the highest 
averages, both in Dom Pedrito and in Arroio 
Grande. Considering the optimum dosage in 
terms of agronomic efficiency, treatment 2, of 
0.3 l/ha of YaraVita zintrac, which represents 
210 g/ha of zinc, was the highlight, in line 
with the previously cited literature.

Therefore, according to Tabaldi, it is possi-
ble to affirm that the yield response of grains 
treated to zinc will show in areas prepared for 
high productivity rates, as it is more likely that 
the zinc stocks in soil supply the demands of 
the plants when the yields are low. 

According to the image, it became clear 
since the beginning of the vegetative stage 
that the grains treated to YaraVita zintrac de-
veloped more efficiently.
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Fonte: Yara Brasil Fertilizantes.  –  * Significativo pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade do erro experimental;   NS- Não significativo.

DE OLhO nO zIncO
•  An eye on Zinc

RENDIMENTO DE GRãOS E INCREMENTO NO RENDIMENTO DE GRãOS EM FUNçãO DO USO zINCO NO TRATAMENTO DE SEMENTES.
ORYzA E SOY, SAFRA 2017/18

TRATAMENTOS
 Doses Rendimento de grãos (kg/ha)

 L/ha Dom Pedrito Arroio Grande
1. Testemunha 0,0 9.760 bc* 7.917 NS
2. zintrac 0,3 10.315 ab 9.075
3. zintrac 0,5 9.757 bc 7.895
4. zintrac 0,7 10.140 ab 7.767
5. zintrac 0,9 10.620 a 8.186
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Adidos comerciais de nove países es-
tiveram no complexo portuário de Rio 
Grande, no Rio Grande do Sul, durante o 
mês de abril de 2019. Eles chegaram ao 
município através de uma ação da Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA) e da Federação da Agricultura do 
Rio Grande do Sul (Farsul) e tinham como 
objetivo conhecer as potencialidades da 
região. A missão “AgroBrazil” seguiu no 
Estado conhecendo as áreas de plantação 
e de pecuária.

No complexo portuário, os nove adi-
dos de Austrália, França, Egito, Chile, Chi-
na, Irã, Japão, Burkina Faso e Cingapu-
ra fizeram uma navegação para conhecer 
a estrutura portuária e em seguida parti-
ciparam de uma reunião no auditório do 

Tecon Rio Grande. Comandada pelo supe-
rintendente dos Portos do Rio Grande do 
Sul, Fernando Estima, a apresentação do 
Porto de Rio Grande contou com repre-
sentantes dos terminais privados e ope-
radores portuários que apresentaram as 
principais potencialidades e os gargalos 
que podem ser resolvidos com atuações 
conjuntas entre os países presentes.

“É uma oportunidade de estarmos com 
nove adidos agrícolas de países com sede 
de suas embaixadas em Brasília, e com vis-
tas à divulgação do agronegócio brasilei-
ro e em especial do gaúcho”, afirma o pre-
sidente da Farsul, Gedeão Silveira Pereira. 
“Evidente que, em se tratando de um Es-
tado eminentemente exportador, caso do 
Rio Grande do Sul, com grandes exporta-

ções de soja, o próprio arroz e o milho, en-
fim, madeira e celulose, não poderíamos 
visitar o nosso agronegócio e deixar de ver 
o grande terminal exportador que é o Por-
to do Rio Grande”.

Para Fernando Estima, missões como a 
ocorrida serão prioridade em sua gestão, 
tendo em vista a ampla necessidade de di-
vulgar os potenciais do complexo portu-
ário, apresentando sua capacidade ins-
talada para exportação, ou também as 
possibilidades de investimento tanto nas 
áreas portuárias quanto no Distrito Indus-
trial. “Possuímos muitas possibilidades 
de parcerias, seja em Rio Grande, seja no 
modal hidroviário, e esses adidos estarem 
aqui para conferirem isso in loco é passo 
fundamental”, ressalta.

Adidos comerciais de nove países vieram conhecer o Porto de Rio Grande (RS), 
como forma de divulgar o agronegócio brasileiro no mundo

olhar sobre o porto de
RIO gRanDE
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Commercial attachés from nine coun-
tries visited the port complex in Rio Grande, 
State of Rio Grande do Sul, in April 2019. 
They arrived in the municipality at the invi-
tation of the Brazilian Confederation of Ag-
riculture and Livestock (CNA) and the Rio 
Grande do Sul Federation of Agriculture 
(Farsul) with the aim of having a good grasp 
of the potentialities of the region. The “Agro-
Brazil” mission proceeded through the State 
greatly interested in knowing agricultural 
plantations and cattle farming operations. 

In the port complex, the nine attachés 
from Australia, France, Egypt, Chile, Chi-
na, Iran, Japan, Burkina Faso and Sin-
gapore took a sailing trip through all the 
port structures and, after this trip, they at-
tended a meeting at the Tecon Rio Grande 

auditorium. Coordinated by the superin-
tendent of the Ports in Rio Grande do Sul, 
Fernando Estima, the presentation at the 
Port of Rio Grande was greatly enriched 
by the presentations of the representa-
tives of the private terminals and port op-
erators, who gave an overview of the main 
potentialities and bottlenecks, which 
can be solved through joint action by the 
countries attending the meeting. 

“It is an opportunity to be with nine ag-
ricultural attachés of countries with their 
embassies in Brasília, with a view to giving 
publicity to Brazilian agribusiness and, in 
our case, to agribusiness of Rio Grande do 
Sul”, says Farsul president Gedeão Silvei-
ra Pereira. “Without any doubt, as it is the 
case of a State that is a relevant exporter, 

Rio Grande do Sul, with significant exports 
of soybean, rice, corn, timber and cellulose 
we could not afford to visit our agribusiness 
without taking a look at our vast export ter-
minal – the Port of Rio Grande”.

 In the view of the Rio Grande do Sul Ports 
superintendent, Fernando Estima, missions 
like the one that has just occurred are a pri-
ority in our administration, seeing that there 
is need to give publicity to the potentials of 
the port complex, presenting its installed 
export capacity, or the chances for invest-
ments in both the port complex and the In-
dustrial District. “There are lots of opportu-
nities for partnerships, either in Rio Grande, 
or in the waterway modal, and the presence 
of these attachés here to check everything 
in loco is a fundamental step”, he stresses. 

Commercial attachés of nine countries visited the Port of Rio Grande (RS), 
as a manner to give publicity to brazilian agribusiness in the world

a look at tHe port of
Rio grandePANEL
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pROfILE
Created in 2009, the fair is held by the Continental Commodities Exchange.  Expoarroz takes place strategically in Pelotas (RS) 

since its first edition, because it believes in the region’s potential and holds it in high esteem. Since then, the fair was held every 
other year and has already attracted representatives from more than 15 countries and has promoted the sector through business 
rounds, besides raising fundamental questions when it comes to debating new technologies, eating habits and the quality of the 
national rice. In 2017, the fair was visited by upwards of 14 thousand people and generated R$ 81 million in businesses.

As mais significativas tecnologias que 
o futuro próximo reserva para o setor ori-
zícola serão apresentadas e evidenciadas 
na Expoarroz 2019, entre 14 e 16 de maio, 
nos pavilhões da Fenadoce, em Pelotas 
(RS). Pelo perfil proposto, a feira está sendo 
identificada como Expoarroz Tech. 

“Para esta edição, decidimos focar nos 
aspectos tecnológicos que devem ocupar 
cada vez mais espaço na orizicultura com 
a busca de um setor mais competitivo, pro-
dutivo e com ênfase na qualidade, como 
softwares, inteligência artificial, drones, 
vants, máquinas, equipamentos, inova-
ções e soluções modernas desenvolvidas a 
partir de empresas tradicionais e startups”, 

explica o coordenador da feira, Fernando 
Estima, que também é superintendente do 
Porto de Rio Grande.

Ele adianta que o tradicional Fórum Ex-
poarroz, nesta edição, destacará o cenário 
tecnológico em todos os elos da orizicul-
tura, discutindo e apresentando soluções 
para cada etapa produtiva e de comercia-
lização, promovendo o debate de assuntos 
relevantes, como logística de exportação. 
“É um caminho para agregar valor à produ-
ção”, afirma Estima.

A Expoarroz Tech também promoverá a 
primeira edição do Round Tech, uma roda-
da de negócios que contará com empresas 
desenvolvedoras de tecnologias que al-

cancem etapas como plantio, colheita, ar-
mazenagem, beneficiamento, logística e 
áreas transversais, como ferramentas de 
gestão e Tecnologia da Informação. 

Uma das inovações na programação 
será a 7ª Internacional Rice Round Business, 
uma rodada de negociação com apoio da 
Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-Brasil), com 
objetivo de trazer importadores de ar-
roz de todo o mundo a Pelotas para sen-
tarem-se à mesa e negociarem com as in-
dústrias e tradings do arroz brasileiro. “A 
meta é consolidar os mercados já conquis-
tados e abrir novos espaços para o grão na-
cional”, assegura Estima.

Expoarroz 2019, em Pelotas (RS), vai voltar as atenções aos avanços 
tecnológicos para as lavouras, ao mercado e à industrialização do grão

plenamente tEch 

pERfIL
Criada em 2009, a feira é realizada pela Bolsa Continental de Mercadorias e organizada pela Estima Mercados. A Expoarroz re-

aliza-se estrategicamente em Pelotas (RS) desde a primeira edição por acreditar e valorizar o potencial da região. Desde então, a 
feira realizou-se a cada dois anos e já reuniu representantes de mais de 15 países e fomentou o setor através de rodadas de negó-
cios, além de levantar questões fundamentais ao debate de novas tecnologias, hábitos alimentares e a qualidade do arroz nacio-
nal. Em 2017, a feira recebeu mais de 14 mil pessoas e gerou R$ 81 milhões em negócios.

Expoarroz 2019, in Pelotas (RS), is focused on technological 
advances for rice farming, market and industrialization 

fully technological

The most significant technologies that 
the near future has in store for the rice 
farming sector will be presented and evi-
denced at Expoarroz 2019, from May 14 to 
16, in the pavilions of Fenadoce, in Pelo-
tas (RS). For its proposed profile, the fair is 
identified as Expoarroz Tech.

“For this edition, we decided to focus 
on technological aspects which are sup-
posed to increasingly involve all rice farm-
ing activities  in search of a more competi-
tive and productive sector, with emphasis 
on quality, like softwares, artificial intel-
ligence, drones, vants, machines, equip-
ment, innovations and modern solutions 
developed by traditional companies and 

startups”, explains the coordinator of the 
fair, Fernando Estima, who is also  super-
intendent of the Port in Rio Grande.

He anticipates that the traditional Ex-
poarroz Forum, in this edition, will high-
light the technological scenario in all the 
links of the rice farming business, debat-
ing and presenting solutions for every 
commercialization and productive stage, 
promoting discussions on relevant sub-
jects, like export logistics. “It is a manner 
to add value to the crop”, says Estima.

 Expoarroz Tech will also promote the 
first edition of the Round Tech, a business 
round that will rely on companies that de-
velop technologies that involve such stag-

es as planting, harvesting, warehousing, 
processing, logistics and transversal ar-
eas, like management tools and Informa-
tion Technology. 

One of the innovations in the program 
will be the 7th International Rice Round 
Business, a business round with the support 
of the Brazilian Trade and Investments Pro-
motion Agency (Apex-Brasil), with the aim to 
attract to Pelotas rice importers from all over 
the world to sit around the negotiating table 
and do business with Brazilian rice indus-
tries and tradings. “The target is to consoli-
date the markets previously conquered and 
pave the way for the conquest of new mar-
kets for our national rice”, argues Estima.
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Os eventOs da cadeia 
prOdutiva e industrial dO arrOz 

19ª expOagrO afubra – dia dO arrOz

Data: 27 de março de 2019

Local: Parque de Exposições Expoagro Afubra – 

BR 153 – KM 161 – Rincão Del Rey – Rio Pardo (RS)

Telefones: (51) 3713 7715 e 3713 7700

E-mail: expoagro@afubra.com.br

Site: www.afubra.com.br

expOarrOz tech 2019

Data: 14 a 16 de maio de 2019

Local: Parque da Fenadoce – Pelotas (RS)

Telefone: (53) 9 9999 5231

E-mail: contact@expoarroz.com.br

Site: www.expoarroz.com.br

rice Market & technOlOgy cOnventiOn

Data: 5 a 7 de junho de 2019

Local: New Orleans Marriott –  New Orleans – Louisianna (EUA)

Telefone: 1-713-974-742354 

E-mail: info@usriceproducers.com

Site: www.ricemtconvention.com

xi cOngressO brasileirO dO arrOz irrigadO

Data: 13 a 16 agosto de 2019

Local: Infinity Blue Resort & Spa – Balneário Camboriú (SC)

Telefone: (47) 3261 0300

Site: www.sosbai.com.br

Site: www.epagri.sc.gov.br

42ª expOinter

Data: 24 de agosto a 1º de setembro de 2019

Local: Parque Estadual de Exposições Assis Brasil – Esteio (RS)

Telefone: (51) 3458 8543

Site: www.expointer.rs.gov.br

30ª abertura Oficial da cOlheita dO arrOz

Data: 26 a 28 de fevereiro de 2020

Local: Estação de Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado

Capão do Leão (RS)

Telefone: 51 3211 0879

E-mail: federarroz@federarroz.com.br

Site: www.federarroz.com.br

AGENDA

Ro
bi

sp
ie

rr
e 

Gi
ul

ia
ni

Proteína 
isolada de 

arroz

Instituto Rio Grandense do Arroz

Proteína 
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Proteína 
isolada de 

arroz

Arroz
Conheça e

consuma

Farinha de arroz

Óleo do farelo do 
arroz

em todas as suas formas

SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Contém ácido fólico, que ao ser ingerido durante a 
gravidez, auxilia no desenvolvimento fetal 

Fornece  vitaminas, sais minerais e nutrientes que 
proporcionam o bom funcionamento do organismo

Rico em carboidrato complexo, auxiliando quem 
realiza exercício prolongado sob intensidade 

moderada e em exercícios de alta 
intensidade e curta duração

Arroz integral

Rico em Gama orizanol, potente antioxidante

Comparado a outros óleos pode render 
50% mais frituras

Entre os óleos vegetais, apresenta melhor
equilíbrio de gorduras, como recomendado

pela Organização Mundial de Saúde 

Comparada a outras farinhas, tem melhor
absorção dos nutrientes

Produz sensação de saciedade,
o que favorece redução do peso

Apresenta baixo teor de lipídeos

Prático e fácil de usar: diluída em água, leite ou 
bebidas vegetais,  ou acrescentada em vitaminas, 

sucos, iogurtes, bolos e misturada à refeição

Recomendada para pessoas alérgicas ao leite
 ou à soja

 
Utilizada para enriquecer qualquer refeição, dando 

mais saciedade e aumentando o
valor nutricional da dieta
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moderada e em exercícios de alta 
intensidade e curta duração

Arroz integral

Rico em Gama orizanol, potente antioxidante

Comparado a outros óleos pode render 
50% mais frituras

Entre os óleos vegetais, apresenta melhor
equilíbrio de gorduras, como recomendado

pela Organização Mundial de Saúde 

Comparada a outras farinhas, tem melhor
absorção dos nutrientes

Produz sensação de saciedade,
o que favorece redução do peso

Apresenta baixo teor de lipídeos

Prático e fácil de usar: diluída em água, leite ou 
bebidas vegetais,  ou acrescentada em vitaminas, 

sucos, iogurtes, bolos e misturada à refeição

Recomendada para pessoas alérgicas ao leite
 ou à soja

 
Utilizada para enriquecer qualquer refeição, dando 

mais saciedade e aumentando o
valor nutricional da dieta






