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Tornar a atividade sustentável 
sob os mais diversos aspectos é 
uma das bandeiras do setor pro-
dutivo de arroz no Brasil, que já 
se destaca neste aspecto em ní-

vel mundial, onde conquista espaço, além 
de abastecer o mercado nacional. Nesta li-
nha de pensamento e de ação, a cada safra 
busca superar dificuldades, como altos cus-
tos de produção, e encontrar saídas para 
melhorar resultados, que se traduzem em 
incrementos na produtividade e, na tempo-
rada 2019/20, também garante renda.

O Valor Bruto de Produção (VBP) do ar-
roz em 2020, de acordo com cálculo feito 
pela Confederação da Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil (CNA) no mês de junho, pode-
rá crescer 23,9% em relação ao ano anterior, 
aproximando-se de R$ 12 bilhões e posicio-
nando o cereal como sétima cultura agríco-
la em termos de renda no País. Este patamar 
deve ser alcançado graças a uma melhora 
nos preços, com situação cambial e merca-
do internacional mais favoráveis, e contínuo 
avanço na produtividade. O valor médio 
pago aumentou 16,1% e a produção, 6,5%.

O resultado está sendo conquistado 
mesmo com diminuição de área de culti-

vo, que vem sendo constatada a cada ciclo 
produtivo, onde problemas com a rentabi-
lidade têm sido decisivos. Por isso mesmo, 
o setor vem buscando melhorar os sistemas 
produtivos, como ocorre no maior Estado 
produtor, o Rio Grande do Sul, assim como 
também acontecem avanços nos demais 
estados que se destacam na cultura irri-
gada (Santa Catarina e Tocantins, nessa 
sequência) e também nos de terras altas, 
como o Mato Grosso, onde, da mesma for-
ma, o foco se amplia na produtividade.

A boa relação com o solo e o meio am-
biente, a rotação de culturas e outros pro-
cessos estão na ordem do dia dos pro-
dutores, e toda a cadeia produtiva mira a 
evolução, que passa ainda pela valoriza-
ção do produto em si, como faz progra-
ma gaúcho. Este aspecto é fundamental 
na reativação do consumo, que teve recu-
os com mudanças de hábitos alimentares, 
mas mostra reação em pleno período de 
pandemia mundial e gera expectativa de 
melhoras, a partir de um maior reconheci-
mento de sua imensa e histórica relevância 
na alimentação e na saúde das pessoas. 
Isso é reconhecido como vital para a pró-
pria saúde do setor.

SEtor Produtivo dE Arroz no BrASil 
rEnovA ESforçoS coM A BAndEirA dA 
SuStEntABilidAdE, AtuAndo nA BuScA 
dE AvAnçoS EM SiStEMAS E rEndiMEntoS

valoresNovos tempos   e

vAlor dA Produção 
gAnhou iMPulSo EM 2020, 
crEScEndo PErto dE 24%
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values
Efforts to make the activity more 

sustainable under the most di-
verse aspects is one of the ban-
ners of the rice production sector 
in Brazil, now already notable in 

this respect at global level, where it is win-
ning recognition, besides supplying the 
domestic market. Within this framework 
of thinking and acting, at every season, it 
tries to overcome difficulties, like high pro-
duction costs, and find the way that leads 
to better results, which translate into pro-
ductivity increases and, in the 2019/20 crop 
year, in guaranteed income, too.

The Gross Production Value (GPV) of 
the rice in 2020, according to calculations 
by the Brazilian Confederation of Agricul-
ture and Livestock (CNA), in the month of 
June, could soar 23.9% from the previous 
year, amounting to nearly R$ 12 billion 

and occupying the seventh position in 
the ranking of all agricultural crops in the 
Country, in terms of income. This base line 
is about to be reached thanks to price in-
creases, with more favorable internation-
al markets and exchange rate, and contin-
ued strides in productivity. Average prices 
soared 16.1% and production, 6.5%.

The result is being attained in spite of 
smaller planted areas, which have been as-
certained at every crop year, where prob-
lems relative to profitability have played a 
decisive role. For this very reason, the sys-
tem has been in pursuit of better productive 
systems, just like what occurs in the State 
that is the top producer of the crop, Rio 
Grande do Sul, while advances are equally 
happening in the other rice producing states 
where irrigated fields predominate (Santa 
Catarina and Tocantins, in this sequence) 

and also in states where upland rice pre-
dominates, like Mato Grosso, where likewise 
the focus is on higher productivity levels. 

Well-treated soils and environment, 
crop rotation and other processes are part 
of farmers’ everyday decisions, while the 
entire supply chain is focused on evolu-
tion, which also encompasses the value 
of the production in itself, just like what 
is set forth by the Rio Grande do Sul State 
program. This factor plays a fundamen-
tal role if consumption is to be reactivat-
ed, once it suffered setbacks from chang-
es in the eating habits, but is signaling 
reaction even in global pandemic periods, 
generates promising expectations, based 
on the recognition of its vast and histori-
cal relevance in people’s food and health. 
This is acknowledged as vital for the finan-
cial soundness of the sector. 

New times     and 

ricE Production SEctor in BrAzil rEnEwS EffortS 
with thE SuStAinABility BAnnEr, EngAgEd in thE 
PurSuit of BrEAkthroughS in SyStEMS And yiEldS

Production vAluE gAthErEd 
MoMEntuM in 2020, SoAring nEArly 24%
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produÇão

A produtividade ganha mais uma 
vez destaque e a safra de arroz 
2019/20 no Brasil deverá ser po-
sitiva, apesar de nova redução 
de área geral (2,4%). O rendi-

mento por área foi aumentado em todas as 
regiões (em média 9,1%) e em especial no 
sistema irrigado, predominante, o que resul-
tou em aumento geral na produção de 6,5%, 
garantindo volume total de 11,1 milhões de 
toneladas, de acordo com levantamento fei-
to pela Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab) em junho de 2020, quando a 
maior parte das lavouras estava colhida.

A região Sul, que concentra 80% da produ-
ção nacional, teve expressiva redução no culti-
vo (5,4%), mas conseguiu incremento na pro-
dutividade (12,5%), o que proporcionou safra 
representativa. O Rio Grande do Sul, que em 
sistema todo irrigado lidera com folga a pro-
dução do cereal, mesmo com plantio 6% me-
nor, elevou o rendimento por área acima de 
13%, assegurando produção na ordem de 7,8 
milhões de toneladas. O Instituto Rio-Gran-
dense do Arroz (Irga), em 15 de maio de 2020, 
com 98,5% da safra colhida, estimava produ-
tividade de 8.418 quilos por hectare, a maior 
desde 1921, quando iniciou os registros.

O Estado sofreu séria estiagem, mas, ao 
contrário das outras culturas, ela favoreceu 
o arroz, pois, como salientou a Conab em 
seu levantamento, grande parte dos dias 
teve céu limpo, temperatura alta e noites 
amenas. “Não houve falta generalizada de 
água para as lavouras e, quando isso ocor-
reu, a cultura já estava encaminhada para 
o final do ciclo, não gerando impactos sig-
nificativos”, registrou. Da mesma forma, al-
guns problemas com lavouras mais tardias 
não afetaram a produtividade geral e foram 
compensados pelas condições gerais apre-
sentadas na temporada.

Em Santa Catarina, vizinho, que ocupa 
a segunda posição no País e também com 
produção irrigada, embora a semeadura te-
nha atrasado em relação à safra anterior, de-
vido à estiagem que atingiu o Estado, a safra 
transcorreu normalmente, conforme expôs 
boletim de 15 de maio de 2020 da Empre-
sa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Ru-
ral do Estado (Epagri). “A baixa produtividade 
obtida na safra 2018/19, em razão do exces-
so de calor ocorrido no período de floração, 
deverá ser superada na safra 2019/20, fecha-
da em 8.054 quilos por hectare, cerca de 4,6% 
maior”, relata a empresa de pesquisa.

cultivoS dE Arroz irrigAdo, dEStAquES 
no Sul, tivErAM BonS rESultAdoS

SAfrA BrASilEirA dE Arroz 2019/20 
dEvErá ElEvAr-SE nA ordEM dE 
6,5%, MESMo coM árEA PlAntAdA  
MEnor, PoiS A ProdutividAdE 
crEScEu MAiS dE 9%

Production

o nortE  
EM SEgundo

Na segunda região produtora, o 
Norte, onde se insere o terceiro maior 
Estado no ranking brasileiro do arroz, 
o Tocantins, a área aumentou nas 
várzeas irrigadas tocantinenses e no 
sequeiro do Pará, nono na classificação 
geral. O Nordeste, quarto colocado 
entre as regiões, voltou a ampliar o 
cultivo, recuperando parte do espaço 
perdido no sequeiro, principal sistema 
regional, onde o Maranhão veio assim 
a garantir a sexta posição, deixada 
na safra anterior para a nortista e 
mais estável Rondônia. Na região 
nordestina, ainda apresenta algum 
destaque o Piauí (10º no geral);  
e no Norte, Roraima (11º).

A terceira posição nacional, 
considerando as regiões produtoras 
de arroz, é ocupada pelo Centro-
Oeste, que recuperou área (2,6%), e 
o resultado geral da produção deve 
aumentar 9,3%. Sobressai-se o Mato 
Grosso (quarto colocado geral na 
produção brasileira e com 77% da 
área de cultivo na região, a maior 
parte de sequeiro), tendo alcançado 
boa produtividade média, de acordo 
com a avaliação feita pela Conab, a 
partir de maiores pacotes tecnológicos 
aplicados e das condições climáticas 
favoráveis. Goiás, oitavo colocado 
na produção nacional, por sua vez, 
manteve resultados satisfatórios no 
sistema irrigado, o principal no Estado.

Bem mais
produtiva

• OS NÚMEROS DA SAFRA • crop numbers

País e regiões Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t)
Brasil 1.657,1 (-2,4) 6.714 (+9,1) 11.126,1 (+6,5)
Sul 1.105,8 (-5,4) 8.300 (+12,5) 9.178,4 (+6,5)
Norte 225,5 (+4,0) 4.353 (+0,4) 981.5 (+4,4)
Centro-Oeste 158,9 (+2,6) 3.870 (+6,5) 614,9 (+9,3)
Nordeste 156,4 (+8,8) 1.971 (+4,2) 308,3 (+13,3)
Sudeste 10,5 (-20,5) 4.095 (+11,7) 43,0 (-11,3)
Fonte: conab, junho de 2020.

ESTIMATIVA PARA O ARROz BRASILEIRO NO CICLO 2019/20
(E VARIAçãO SOBRE A TEMPORADA ANTERIOR, EM %)
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productiveMuch more

BrAziliAn 2019/20 ricE croP iS SEt to 
incrEASE 6.5%, dESPitE thE SMAllEr 
PlAntEd ArEA, AS Productivity 
SoArEd MorE thAn 9% 

TRADIÇÃO QUE CULTIVA QUALIDADE
O ARROZ PALMARES É CULTIVADO NA PLANÍCIE COSTEIRA DO RIO GRANDE DO 
SUL, UMA REGIÃO QUE REÚNE AS MAIS PERFEITAS CONDIÇÕES PARA O CULTIVO 
DE ARROZ E CONTRIBUEM PARA A FORMAÇÃO DE UM GRÃO MAIS VÍTREO, COM 
ALTO RENDIMENTO, DE AROMA E SABOR DIFERENCIADOS.

arroz palmares.com.br

Anúncio - vFinal.indd   1 18/06/2020   18:17

Productivity is again gaining mo-
mentum and the 2019/20 rice 
crop in Brazil looks promising, 
in spite of further reductions in 
the general planted area (2.4%). 

Performance per area soared in all regions 
(9.1% on average) and especially in the irri-
gated fields, which predominate, resulting 
into a general increase of 6.5% in volume, 
leading to a total crop of 11.1 million tons, ac-
cording to a survey by the National Food Sup-
ply Agency (Conab) in June 2020, when most 
fields had already been harvested. 

The South region, which comprises 80% 
of the entire national crop, experienced an 
expressive reduction in area (5.4%), but 
compensation came in the form of high 
productivity (12.5%), resulting into a very 
representative crop. Rio Grande do Sul, a 
State that has adhered to the fully irrigat-
ed system is by far the top producer of the 
cereal in the Country, despite the 6-per-
cent reduction in planted area, as perfor-
mance per area was up 13%, resulting into 
a production volume of approximately 7.8 
million tons. The Rio Grande do Sul Rice 
Institute (Irga), on 15th May 2020, with 
98.5% of the crop in the warehouses, esti-
mated productivity at 8,418 kilograms per 
hectare, the biggest since 1921, when the re-
cords began to be recorded.     

The State was hit by a prolonged drought, 
but contrary to other crops, it favored the rice 
fields, because, as emphasized by Conab’s 
survey, sunshiny days prevailed almost all 
over the period, along with warm tempera-
tures and mild evenings. “There was no gen-
eralized lack of water for the fields and, when 
it occurred, the crop was already moving to-
wards the end of the cycle, without generat-
ing any significant impacts”, Conab officials 
commented. Likewise, some problems expe-
rienced by late plantings did not affect pro-
ductivity as a whole and were compensated 
by the general conditions during the season.

In the neighboring Santa Catarina State, 
now ranking as second largest producer in 
the Country, where the rice fields also rely 
on irrigation,  although seeding was delayed 
in comparison to the previous season, by vir-
tue of the drought that hit the State, the crop 
developed under normal conditions, as spec-
ified in the newsletter by theSanta Catari-
na State Rural Extension and Agricultural Re-
search Enterprise (Epagri), on the 15th of May 
2020. “The low productivity rates achieved 
in the 2018/19 crop year, by virtue of exces-
sively warm temperatures during the blos-
soming period, should be outstripped in 
the 2019/20 growing season, which reached 
8,054 kilograms/hectare, up about  4.6%”, re-
veals the research corporation.

north rAnkS 
SEcond

In the second rice-growing region, 
the North, home to the State that ranks 
as third largest producer of rice in Brazil, 
Tocantins, the planted area increased 
in the irrigated meadowlands of this 
State and in the uplands of the State 
of Pará, ranking ninth in the general 
classification. The Northeast, ranking 
fourth among the regions, expanded 
its cultivation again, recovering part of 
the lost ground in the upland region, 
predominant regional system, where 
Maranhão managed to hold on to its 
sixth position, which the State had 
lost to the northern and more stable 
State of Rondônia. In the northeastern 
region, the State of Piauí is somewhat 
noteworthy (ranking as 10th), while in 
the North it is Roraima (11th).

The third national position, 
considering the rice-producing regions, 
is occupied by the Center-West, which 
recovered 2.6-percent of the area and 
the final result of the crop is expected to 
go up 9.3%. The highlight is Mato Grosso 
(fourth largest rice producer in the 
Country and responsible for 77% of the 
planted area in the entire region, mostly 
upland rice), having achieved good 
average productivity, according to an 
evaluation by Conab officials, resulting 
from new technological packages 
and favorable climate conditions. 
Goiás, ranking eighth in national rice 
production, in turn, reaped good results 
from the irrigated system, too. The 
system prevails throughout the State.

irrigAtEd ricE fiEldS, PrEdoMinAnt 
in thE South, yiEldEd good rESultS
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O recuo foi expressivo. Apro-
ximou-se de 14% a retração 
no cultivo de arroz no Bra-
sil na safra 2018/19, conti-
nuando uma sequência que 

já vem de muitos anos e configurando a 
menor área cultivada da série histórica de 
dados da Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), levantados desde a 
temporada 1976/77. Problemas de merca-
do, relacionados a consumo, preços e cus-
tos, influem diretamente nas decisões dos 
produtores, resultando em mais esta bai-
xa, que se manifestou em índice semelhan-
te na produção (13,4%). 

O quadro se apresenta tanto no sistema 

cultivo dE Arroz foi diMinuído tAnto 
no SiStEMA irrigAdo quAnto no SEquEiro

SAfrA 2018/19 rEgiStrou  
A MEnor árEA do cErEAl EM SériE  
hiStóricA no PAíS E tEvE Produção 
rEduzidA, dEvido A quEStõES  
dE MErcAdo E cliMáticAS

influÊnciA 
do PrEço

No cultivo em sequeiro, o maior 
produtor é o Mato Grosso (quarto no 
geral), que igualmente reduziu área 
(23,1%) e produção (23,6%) “devido 
ao preço baixo do grão na última 
safra”, conforme registros iniciais da 
Conab, mas teve algum acréscimo no 
pequeno plantio irrigado. Rondônia, 
no Norte e na sexta posição geral, com 
plantio apenas de sequeiro, manteve 
área (38,4 mil hectares de arroz safra 
e 4 mil em safrinha), mas o nordestino 
Maranhão (sétimo colocado, maior 
parte sequeiro) reduziu de forma 
significativa o plantio (49,4%), “reflexo 
do menor interesse do agricultor com 
maior aporte tecnológico, em razão 
dos baixos preços pagos e opção por 
produtos de maior rentabilidade”.

Goiás, no Centro-Oeste; Pará, no 
Norte; Piauí, no Nordeste; Roraima, 
no Norte; e Mato Grosso do Sul, no 
Centro-Oeste, ainda aparecem entre os 
principais produtores, tendo apenas o 
primeiro acrescido área e produção no 
irrigado, que é majoritário no Estado. 
Os demais reduziram os plantios, em 
especial no sequeiro, que prevalece 
em áreas paraenses e piauienses, 
enquanto o Estado sul-mato-grossense 
cultiva apenas em terras irrigadas, 
o mesmo acontecendo em Roraima. 
Assim como em outros estados, 
fatores relacionados a mercado, entre 
mais alguns, foram alegados pelos 
produtores para as suas decisões 
restritivas na temporada 2018/19.

Fortebaixa
de plantio irrigado, que ocupa quase 80% 
do total e se concentra mais ao Sul, quan-
to no sequeiro, que ocorre mais no Centro 
e no Norte. Neste, inclusive, o índice de re-
dução foi mais acentuado na última safra 
(35,7%), tendo ficado em 5,8% no irrigado. 
A produtividade, ainda que tivessem ocor-
rido problemas climáticos, não chegou a se 
alterar muito, inclusive com acréscimo no 
único Estado nortista que possui mais área 
irrigada do que de sequeiro, o Tocantins, 
terceiro maior produtor nacional.

O grande líder da produção arrozeira, 
o Rio Grande do Sul, em cultivo exclusiva-
mente irrigado, reduziu nesta safra a área 
em 7,1% e a produção em 12,7%, segundo 
a Conab. O resultado foi inflado pela que-
da na produtividade (5,6%), em função de 
eventos climáticos. O Instituto Rio-Gran-
dense do Arroz (Irga), com números um 
pouco diversos, identificou retrações de 
8,7% na área semeada (para 984.081 hec-
tares), 5,5% no rendimento (7.508 kg/ha) 
e 14,5% no volume (total de 8,47 milhões 
t), destacando impactos das altas precipi-
tações pluviométricas e baixa radiação so-
lar, em especial no mês de janeiro de 2019.

O vizinho Santa Catarina, segundo maior 
produtor, também com sistema unicamen-
te irrigado, não alterou muito a área (menos 
1,5%), mas também teve decréscimo pro-
dutivo (2,8%), resultando em total 5,3% 
menor. O principal fator para a redução, 
conforme a Conab, foi o clima, que se mos-
trou menos favorável, em especial pelo ex-
cesso de calor no período de florescimen-
to, prejudicando a formação do grão. Já 
o outro Estado sulista, o Paraná, quinto na 
classificação geral de produtores no País, 
teve condições mais favoráveis e aumentou 
7,7% a produção no irrigado.

O nortista Tocantins, o terceiro maior, da 
mesma forma teve colaboração do clima 
na maior parte do ciclo no sistema irrigado 
prevalente, alcançando produtividade mé-
dia 2,7% superior à da temporada anterior. 
No entanto, como registrou a companhia 
nacional, “a diminuição do uso de tecnolo-
gia e problemas de gestão em grandes áre-
as frustraram a expectativa do início da co-
lheita, que era de alcançar média maior”. O 
sequeiro também apresentou melhora no 
rendimento, mas a área foi reduzida, por fal-
ta de estímulo dos produtores.

• A ÚLTIMA SAFRA • the last crop

Brasil  Total Irrigado Sequeiro
Área (mil ha) 1.697,4 (-13,9) 1.350,8 (-5,8) 346,6 (-35,7)
Produtividade (kg/ha) 6.153 (0,6) 7.128 (-5,1) 2.354 (-2,3)
Produção (mil t) 10.445,1 (-13,4) 9.629,0 (-10,5) 816,1 (-37,2)

PRINCIPAIS PRODUTORES (MIL T)
Rio Grande do Sul 7.389,1 7.389,1 -
Santa Catarina 1.091,0 1.091,0 -
Tocantins 623,9 592,8 31,1
Mato Grosso 387,7 29,6 358,1
Paraná 142,1 136,1 6,0
Rondônia 137,5 - 137,5
Maranhão 130,3 12,1 118,2
Goiás 112,6 99,6 13,0
Pará 95,0 26,5 68,5
Piauí 79,6 21,3 58,3
Roraima 73,6 73,6 -
Mato Grosso do Sul 62,1 62,1 -
Fonte: conab.

NúMEROS DO ARROz NA TEMPORADA 2018/19
(COM VARIAçõES EM % NA COMPARAçãO COM A ANTERIOR)
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dropSteep
in itS hiStoricAl trAjEctory in 
thE country, thE 2018/19 growing 
SEASon rEcordEd thE SMAllESt 
ArEA dEvotEd to thE cErEAl 
And, conSEquEntly, A rEducEd 
Production voluME, duE to cliMAtE 
And MArkEt quEStionS

Production volumes dropped 
significantly. Rice cultivation 
decreased nearly 14% in the 
Brazilian 2018/19 crop year, fol-
lowing on the heels of a long-

running sequence and configuring the 
smallest area cultivated in its historical tra-
jectory, according to data collected by the 
National Food Supply Agency (Conab), 
since the 1976/77 crop year. Market prob-
lems relative to consumption, prices and 
costs have a direct influence upon the de-
cisions of the farmers, resulting into one 
more drop, which turned out to be similar 
in size as far as production goes (13.4%).

This picture holds true for both irrigated 
rice, which occupies nearly 80% of the total 
area and is more concentrated in the South, 

and for upland rice, which is normally pro-
duced in the Central region and the North. In 
the latter, the reduction rate was expressive-
ly higher in the past season (35.7%), while in 
irrigated rice it reached only 5.8%. Although 
climate related problems occurred, produc-
tivity suffered only slight alterations, even 
improving in the only northern State where 
irrigated rice surpasses upland rice, Tocan-
tins, third largest national producer.

The relevant rice producing leader, the 
State of Rio Grande do Sul, with irrigated 
cultivation only, reduced its area by 7.1% 
and production dropped 12.7%, according 
to Conab sources. The result was inflated by 
the drop in productivity (5.6%), by virtue of 
climate events. The Rio Grande do Sul Rice 
Institute (Irga), with slightly different num-

Both irrigAtEd And uPlAnd 
ricE fiEldS ShrAnk

thE influEncE of PricE
With regard to upland rice, Mato Grosso is the leading producer (fourth if upland and irrigated rice are considered), and 

also reduced its planted area by 23.1% and production dropped 23.6% “due to the low price of the cereal in the past season”, 
according to Conab’s initial records, but its production volumes from the few irrigated fields soared a little. Rondônia, in 
the North, and sixth in the general position, with only upland rice cultivations, repeated its planted area of 38.4 thousand 
hectares of rice in the normal season and 4 thousand hectares in the winter crop, but the northeastern state of Maranhão 
(seventh and mostly upland rice) significantly reduced its crop (49.4%), “reflecting a dwindling interest by technologically 
equipped farmers, by virtue of the low prices fetched by the cereal, and options for better cash crops.”

Goiás, in the Center-West; Pará, in the North; Piauí, in the Northeast; Roraima, in the North; and Mato Grosso do Sul, in 
the Center-West, still belong to the number of largest producers, but only the first of them slightly increased its area planted 
to irrigated rice, which predominates in the State. All the other States reduced their planted areas, especially upland rice, 
which predominates in the States of Pará and Piauí, while Mato Grosso do Sul only cultivates irrigated rice, and the same 
holds true for Rondônia. Just like what happens in other states, factors related to the market, among others, were listed by 
the farmers to justify their restrictive decisions in the 2018/19 crop year.

bers, identified an 8.7-percent reduction in 
seeded area (to 984,081 hectares), 5.5% in 
yield (7,508 kg/ha) and 14.5% in volume (to-
taling 8.47 million tons), with the blame go-
ing to excessively heavy rains and deficient 
solar radiation, especially in January 2019.

The neighboring state Santa Catarina, 
second largest producer, with an exclusive-
ly irrigated system, did not alter its plant-
ed area significantly (less than 1.5%) but its 
production volume dropped 2.8%, resulting 
into a total reduction of 5.3. The blame of 
this reduction, according to Conab officials, 
goes to the climate, , which showed to be 
less favorable, especially because of exces-
sively warm temperatures in the blossom-
ing stage, adversely affecting the formation 
of grains. On the other hand, another south-
ern state, Paraná, fifth biggest producer in 
the Country, experienced more favorable 
weather conditions, resulting into a 7.7-per-
cent bigger irrigated rice crop.

The northern Tocantins State, third larg-
est producer, was likewise favored by the 
climate during most of the season of its 
prevalent irrigated rice cultivations, with 
average productivity up 2.7 percent from 
the previous year. However, as recorded by 
the National Food Supply Agency (Conab), 
a model of technology deficiency and man-
agement problems in big areas frustrat-
ed the early expectations for a higher av-
erage”. Upland rice equally showed higher 
yields, but the planted area suffered reduc-
tions, due to farmers’ lack of stimulus. 
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Após duas safras muito ruins 
em termos de rentabilida-
de no arroz brasileiro, o ciclo 
2018/19 já apresentou melho-
ras e o período 2019/20 con-

firmou a possibilidade de alcançar renda 
na atividade, com preços mais favoráveis. 
Na região da Depressão Central no princi-
pal produtor, o Rio Grande do Sul, onde o re-
sultado financeiro é mais baixo na compara-
ção com outras áreas produtoras do Estado, 
a margem líquida divulgada pela Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
em maio e junho de 2020 é de 13,5%, a me-
lhor desde a etapa 2013/14.

O órgão, em análise de conjuntura da-
queles meses, avaliou a rentabilidade do 
arroz irrigado nas diversas regiões do Rio 
Grande do Sul, com base na produtividade 
efetiva verificada nos seus levantamentos 
e usando como fonte o sistema de custos 
da Conab/Siagro (Sistema de Informações 
Agropecuárias e de Abastecimento) e pre-
ços médios ponderados pela comercializa-
ção mensal no Estado. O índice de 13,5% 
tem como referência os números do Siagro 
relacionados ao município de Cachoeira do 
Sul (RS), na área central.

O resultado favorável, ressalta Sérgio Ro-
berto Gomes dos Santos Júnior, analista de 
mercado da Conab, é reflexo do melhor pre-
ço obtido pelo produtor, alcançado de modo 
especial por influência do dólar mais alto e 
do mercado internacional aquecido. Com 
isso, segundo ele, foi possível fazer frente a 

questões como carga tributária alta enfren-
tada na comparação com outros países e ou-
tros aspectos de custos, como dimensiona-
mento de maquinário. Cita também alguma 
recuperação dos valores no varejo, que antes 
ajudavam a achatar preços.

Em relação aos custos, o Instituto Rio-
-Grandense do Arroz (Irga) apurou em três 
de maio de 2020 crescimento na ordem de 
14% entre as duas últimas safras. Na tem-
porada 2018/19, o custo total atingiu R$ 
8.836,96 por hectare, e no ciclo 2019/20 
elevou-se a R$ 10.078,00, corresponden-
do ao valor médio ponderado do arroz ir-
rigado em sistema cultivo mínimo de Ca-
choeira do Sul, Pelotas, Santo Antônio da 
Patrulha e Uruguaiana e produtividade 
média das últimas três safras (155,77 sc/
ha). O custo total por saco atingiu R$ 64,70 
e o variável, R$ 49,01.

A respeito, o engenheiro agrônomo Victor 
Hugo Kayser, que atuou nestes trabalhos, ora 
aposentado e colaborador do Irga, observa 
que, “aos preços utilizados na determinação 
do custo da safra 2019/20, o ponto de equilí-
brio do custo total da produção foi de 168,92 
sc/ha. O preço do arroz em maio de 2020 che-
gou ao patamar de R$ 59,66 por saco, en-
quanto que na safra passada, em abril de 
2019, foi de R$ 39,32/sc – variação de 51,79%. 
Analisando as planilhas”, conclui Kayser, “ve-
mos que o produtor, para equilibrar suas des-
pesas de custeio, precisou de 99,86 sacos de 
arroz por hectare; para cobrir seus custos va-
riáveis, de 127,96 sacos/hectare”.

conAB APurou MArgEM líquidA MédiA 
dE 13,5% no cEntro do rio grAndE do Sul

SAfrA dE Arroz EM 2020 
dEu condiçõES PArA oBtEr 
rEntABilidAdE, A MElhor dESdE 
2014, conforME AS PESquiSAS  
fEitAS nA árEA dE Arroz irrigAdo

Foi possível obterrenda

• O QUE RENDEU AO PRODUTOR
• what earned the producer

Safra %
2013/14 26,73
2014/15 12,3
2015/16 9,94
2016/17 - 0,7
2017/18 1,71
2018/19 11,76
2019/20 13,5

Fonte: conab – base conab/siagro cachoeira do sul (rs). 
– maio e junho de 2020.

MARGENS LíqUIDAS APURADAS 
NAS úLTIMAS SAFRAS DE ARROz
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attainableProfits were

thE 2020 ricE croP PAvEd thE wAy to ProfitS, 
thE BESt SincE 2014, According to SurvEyS 
cArriEd out in irrigAtEd ricE Producing ArEAS

After two very poor Brazilian rice 
crops in terms of profitabili-
ty, the 2018/19 growing sea-
son confirmed the chance to 
attain profits from the activi-

ty, with more favorable prices. In the Central 
Depression region in the top rice producing 
State, Rio Grande do Sul, where financial re-
sults are lower compared to other rice grow-
ing areas in the State, the net margin dis-
closed by the National Food Supply Agency 
(Conab), in May and June 2020, is up 13.5% 
from the same period in 2013/14.

The organ, at an analysis of the scenario 
covering these months, evaluated the prof-
itability of irrigated rice in the different re-
gions across Rio Grande do Sul, based on ef-
fective productivity attested by the surveys  
and using as source the cost system in force 
at Conab/Siagro (Agricultural and Supply 
Information System) and weighted average 
prices stemming from the State’s monthly 

commercialization volumes. The reference of 
the 13.5% index are the numbers of the Sia-
gro relative to the municipality of Cachoeira 
do Sul (RS), in the central area.

The favorable result, Conab market ana-
lyst Sérgio Roberto Gomes dos Santos Júnior 
insists that it is the reflection of the better 
prices fetched by the farmers, achieved par-
ticularly due to the influence of the highly val-
ued dollar and the more demanding glob-
al market. This, according to him, made it 
possible to face such questions as the high 
tax burden in comparison to other countries 
and other cost related aspects, like machin-
ery problems. He also cites the recovery of re-
tail values, which used to press down prices. 

In regard to costs, the Rio Grande do Sul 
Rice Institute (Irga), on May 3, 2020, ascertained 
an increase of 14% between the two past crop 
years. In the 2018/19 growing season, the total 
cost amounted to R$ 8,836.96 per hectare and, 
in the 2019/20 season, it rose to R$ 10,078, cor-

responding to the average weighted value of 
irrigated rice in the minimal cultivation meth-
od in Cachoeira do Sul, Pelotas, Santo Antônio 
da Patrulha and Uruguaiana, and average pro-
ductivity of the three previous crops (155.77 
sc/ha). The total cost per sack achieved R$ 
64.70 and variable cost, R$ 49.01.

In this respect, agronomic engineer Victor 
Hugo Kayser, who dealt with this matter, now 
retired and collaborator with the Rio Grande 
do Sul Rice Institute, observes that , “with re-
gard to the prices utilized to determine the 
cost of the 2019/20 rice crop, the break even 
point of the total production cost was 168.92 
sc/ha. In May 2020, a sack of rice fetched R$ 
59.66, while in the previous season, in April 
2019, it was R$ 39.32 a sack – 51.79% varia-
tion. Analyzing the worksheets”, Kayser con-
cluded, “we can see that the farmers, to bal-
ance their production costs, needed to sell 
their rice for 99.86 sacks per hectare; to cov-
er their variable costs, 127.96 sacks/hectare”.

conAB AScErtAinEd AvErAgE nEt MArgin 
of 13.50% in A cEntrAl ArEA of rS
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• FINANCIAMENTO DO ARROZ
 • Financing oF rice

Fontes 2010 2019
Capital próprio 35 10
Bancos – recursos controlados 50 20
Bancos – recursos livres 0 5
Indústrias 0 50
Revendas ou cooperativas 15 15
Fonte: Farsul/assessoria econômica. 
(a partir de dados do custo de produção do projeto campo Futuro cna/esalp-cepea/Farsul).

MUDANçAS OCORRIDAS EM 
PERíODO DE DEz SAFRAS (%)

SEtor EvidEnciA dEScAPitAlizAção, 
MAS A criSE PodE gErAr oPortunidAdES

finAnciAMEnto dA lAvourA gAúchA dE Arroz Mudou 
Muito EM dEz AnoS, coM MEnor PArticiPAção dE 
rEcurSoS do Produtor E do crédito controlAdo

Menos
capital próprio A descapitalização do produtor 

é o ponto mais sensível no le-
vantamento sobre forma de 
financiamento da lavoura de 
arroz em dez safras, apresen-

tado na 30ª Abertura da Colheita no Rio 
Grande do Sul, de 12 a 14 de fevereiro de 
2020, em Capão do Leão, pela Federação 
da Agricultura no Estado (Farsul). É o que 
verifica o economista chefe da entidade, 
Antônio da Luz, ao apontar que o capital 
próprio do produtor, que era de 35% em 
2010, caiu para apenas 10% em 2019, situ-
ação que, ressalta ele, piora a compra de in-
sumos e a venda da produção.

Da mesma forma, a participação do cré-
dito rural controlado recuou de 50% para 
20%, conforme o estudo feito a partir de 
dados dos Custos de Produção do Pro-
jeto Campo Futuro, da Confederação da 
Agricultura do Brasil (CNA), com a Escola 
Superior de Agricultura Luiz de queiroz – 
Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Esalq-Cepea) e a Farsul. Já 
a captação de capital via indústria, que 
não aparecia em 2010, passou a represen-
tar a metade do total, e a de recursos li-

vres de bancos privados, também inexis-
tente, atingiu 5%.

Sobre a redução da presença dos recur-
sos controlados, o economista da Farsul 
considera que está esgotada esta forma 
de atender às necessidades de financia-
mento do produtor. “O crédito oficial vem 
fazendo água e menos produtores o aces-
sam, enquanto os bancos estão cada vez 
mais seletivos”, comenta Luz, o que, na 
sua visão, ainda deve continuar se apre-
sentando num primeiro momento, mas 
aponta a força que as crises possuem de 
gerar oportunidades e soluções.

Em relação à chamada MP do Agro, san-
cionada como Lei do Agro em abril de 2020, 
e as alterações previstas no financiamento 
rural, Antônio da Luz considera a expecta-
tiva de surgimento de possibilidades de 
crédito pelo sistema financeiro melhores 
do que o do sistema bancário. Por meio de 
operações e opções junto a diversas fontes, 
conectando produtores com investidores, 
crê que podem vir melhoras para o difícil 
quadro existente. A questão, que envolve 
vários aspectos, é tema de debate constan-
te de entidades públicas e privadas, que 
buscam modificar resultados no setor.
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funds Less out of
finAncing ricEfiEldS in rio grAndE 
do Sul hAS chAngEd conSidErABly 
in tEn yEArS, with A SMAllEr ShArE 
of thE fArMErS’ own rESourcES or 
controllEd crEdit linES

Cash-strapped farmers is the 
most sensitive point in the sur-
vey in the form of ricefield fi-
nancing over ten growing sea-
sons, presented at the 30th 

Harvest Opening Ceremony in Rio Grande 
do Sul, 12 through 14 February 2020, in 
Capão do Leão, by the Agricultural Federa-
tion of the State of Rio Grande do Sul (Far-
sul). This is what is ascertained by the head 
economist of the entity, Antônio da Luz, ex-
plaining that the farmers’ own funds, which 
amounted to 35% in 2010, dropped to only 
10% in 2019, situation that adversely affects 
input purchases and crop sales. 

Likewise, the share of controlled rural 
credit dropped from 50% to 20%, according 
to a study based on data released by the Pro-
duction Costs of the Future Crop-Field Proj-
ect, devised by the Brazilian Confederation of 
Agriculture and Livestock (CNA), jointly with 
the Luiz de queiroz College of Agriculture  - 
Center for Applied Studies on Advanced Eco-
nomics (Esalq-Cepea) and  Farsul. As to cap-
ital raising via industry, which did not exist 
in 2010, turned out to represent half of the 
total, and free resources from private banks, 
also inexistent, reached 5%.

With regard to the reduction of the con-
trolled resources, the Farsul economist main-

SEctor witnESSES A liquidity criSiS, 
But it could gEnErAtE oPPortunitiES

tains that this manner of seeing to the finan-
cial needs of the farmers has been exhausted. 
“Official credit lines are on the decline and 
fewer farmers access them, whilst the banks 
are getting more and more selective”, com-
ments Luz, who, in his vision, should con-
tinue only for a while, but he mentions the 
strength of crises when it comes to generat-
ing opportunities and solutions. 

With respect to the so-called PM Agro, 
converted into Agro Law in 2020, and the al-
terations provided for rural financing, Antônio 
da Luz considers the expectation of chanc-
es for more advantageous credit lines pro-
vided by the domestic financial system than 
the ones provided by the banks. Through op-
erations and options provided by different 
sources, connecting farmers with investors, 
he believes that the hard picture now exist-
ing could be improved. The question, which 
involves several aspects, is constantly debat-
ed by public and private entities, now attempt-
ing to change the results of the sector. 

their own
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A diminuição na oferta local do 
maior produtor e consumidor 
mundial de arroz, a China, foi 
determinante para que a pro-
dução do grão recuasse 0,5% 

na safra global 2019/20, estimada em 493,8 
milhões de toneladas pelo Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), 
em maio de 2020. A China reduziu em 1,2% 
a produção e já havia baixado um pouco no 
ano anterior, procurando conter o excesso 
de oferta interna causado por duas safras 
de alta produtividade e importação, mas já 
deve voltar a aumentar o cultivo no período 
2020/21, para quando aquele departamen-
to norte-americano projeta recorde mun-
dial de 502 milhões de toneladas.

Outros importantes países produtores 
de arroz tiveram produções menores no ci-
clo 2019/20, como é o caso de Indonésia (3º 
maior produtor), Tailândia (6º) e Birmânia 
(7º), enquanto outros de relevância, como 
índia (2º) e Bangladesh (4º), registraram au-
mentos. O comércio global também foi redu-
zido, diminuindo as exportações de 43,7 para 
42,4 milhões de toneladas, de uma tempora-
da para outra, de acordo com os levantamen-
tos apresentados pelo USDA em maio de 
2020, enquanto em abril já apontava várias 
razões para tanto, muito relacionadas à ocor-
rência da epidemia mundial da Covid-19.

Foram elencadas restrições impostas 
por vários exportadores do Sudeste Asi-
ático, na forma de proibições, licenças 
e cotas, por preocupação com o forne-
cimento interno. Na estimativa de abril, 
as exportações projetadas para a Birmâ-
nia, o Camboja e o Vietnã (5º maior pro-
dutor e 3º exportador) foram reduzidas 
em 15%. Além disso, as vendas externas 
da índia (maior exportador) também fo-
ram diminuídas, “uma vez que a quaren-
tena atual em todo o país deve afetar a 
atividade exportadora”. O departamento 
estatístico frisava ainda que “esses fato-
res contribuíram para elevar os preços in-
ternos do arroz aos níveis mais altos em 
mais de sete anos”.

Enquanto isso, o consumo mundial 
vem registrando elevações (entre o ci-
clo 2018/19 e a etapa 19/20 houve acrés-
cimo de 1,3%), embora em período mais 
longo, de acordo com pesquisa feita no fi-
nal de 2019 pela economista Gláucia Pa-
drão, da Empresa de Pesquisa Agropecu-
ária e Extensão Rural de Santa Catarina 
(Epagri), “o crescimento é modesto desde 
a safra 2000/01, a uma taxa média anual 
de 1,18%, quando a produção cresceu, em 
média, 1,25%”. Os estoques também vêm 
crescendo, mesmo com produção menor 
no último ciclo, onde atingiram recorde de 

Produção diMinuiu 0,5%, MAS dEvE 
voltAr A AuMEntAr no ciclo 2020/21

tEMPorAdA 2019/20 EM nívEl MundiAl APrESEntA 
rEdução dE Produção E coMércio ExtErno, EnquAnto 
o conSuMo E oS EStoquES continuAM crEScEndo

Recuo

A PoSição 
do BrASil 

As exportações, por sua vez, 
pelas mesmas projeções, também 
voltarão a crescer, para 45,2 milhões 
de toneladas, assim como as 
importações, onde Filipinas (8º maior 
produtor) passou a ocupar o primeiro 
lugar da China. Na exportação, onde 
Índia, Tailândia e Vietnã ocupam 
cerca de 60% do mercado, a analista 
Gláucia Padrão, da Epagri, observa que 
houve um recente maior crescimento 
médio anual (4%). O Brasil (11º 
produtor), embora perdesse espaço na 
exportação no ciclo 2018/19, ocupando 
a 12ª posição e representando 1,7% do 
mercado, ganhou terreno nos últimos 
anos neste comércio, crescendo, 
em média, 5% ao ano desde a safra 
2015/16. E, segundo a fonte estatística 
internacional, mesmo prevendo 
menor produção na próxima safra, o 
País manteria o nível da venda externa.

global
180 milhões de toneladas. Na próxima sa-
fra, segundo o USDA, continuarão a subir 
mais do que o uso, em especial nos maio-
res produtores (China e índia).
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Global retreat
At gloBAl lEvEl, 2019/20 SEASon 
rEducES Production And forEign 
trAdE, whilE conSuMPtion And 
StockS kEEP SoAring

The decline in local supply of the 
largest rice consumer and pro-
ducer, China, was a determin-
ing factor  for the production of 
the cereal to drop 0.5% in the 

global 2019/20 growing season, estimated 
at 493.8 million tons by the US Department 
of Agriculture (USDA), in May 2020. In China, 
production dropped 1.2%, following a small 
decline in the previous year, in an attempt 
to curb excessive domestic supplies, caused 
by two highly productive crops and imports, 
but the country is supposed to increase its 
production volume in the 2020/21 growing 
season, which, according to USDA projec-
tions, is estimated at 502 million tons.

Other important rice producing coun-
tries harvested smaller crops in the 
2019/20 crop year, as is the case of Indone-
sia (3rd largest producer), Thailand (6º) and 
Myanmar (7º), while other relevant produc-
ers, like India (2%) and Bangladesh (4º), re-
corded increases. Global trade was also re-
duced, with exports declining from 43.7 to 
42.4 million tons, from one season to the 
next, according to surveys conducted by 

the USDA, in May 2020, and signs of what 
was going to happen had been detected in 
April, related to the occurrence of the Cov-
id-19 global pandemic. 

There were lists of restrictions imposed 
by several exporters in Southeast Asia, in 
the form of prohibitions, licenses and quo-
tas, showing concerns about domestic sup-
plies. In April, exports projected for Myan-
mar, Cambodia and Vietnam (5th largest 
producer and 3rd largest exporter) were re-
duced by 15%. Furthermore, foreign sales 
in India (leading exporter) were also re-
duced, seeing that the current quarantine 
measures in place all over the country are 
supposed to affect all types of exports”. 
The Department of Statistics also main-
tained that “these factors had a say in the 
rising domestic rice prices, which reached 
the highest point in seven years”.

In the meantime, global consumption 
has continued rising (from the 2018/19 
crop year to 19/20 there was a 1.3-percent 
increase), but over a longer period, ac-
cording to a survey conducted in late 2019 
by economist Gláucia Padrão, from the 

Production droPS 0.5%, But Should StArt 
riSing AgAin in thE 2020/21 growing SEASon

BrAzil’S 
PoSition

Imports, in turn, according to the 
same projections, will also start rising 
again, to 45.2 million tons, just like 
imports, where the Philippines (8th 
largest producer) overtook China as 
number one. At exports, where India, 
Thailand and Vietnam are responsible 
for about 60% of the market, analyst 
Gláucia Padrão, from the Epagri, 
observes that there has recently been 
a bigger average annual growth (4%). 
Brazil (11th producer), although losing 
ground in exports in the 2018/19 crop 
year, occupying the 12th position 
and representing 1.7% of the market, 
gained ground over the past years in 
this trade, growing 5-percent a year, 
on average, since the 2015/16 growing 
season. Furthermore, according to 
the international statistics source, 
despite the presumable smaller 
production in the coming season, the 
Country is supposed to keep the level 
of foreign sales. 

Santa Catarina State Rural Extension and 
Agricultural Research Enterprise (Epagri), 
“there has been modest growth since the 
2000/01 growing season, an average annu-
al rate of 1.18%, when production soared 
1.25%, on average%”. The stocks have also 
been soaring, in spite of a smaller produc-
tion volume in the last season, when they 
hit record 180 million tons. In the coming 
season, say USDA sources, they will con-
tinue soaring above consumption levels, 
especially in the countries of the largest 
producers (China and India).

• MOVIMENTO NO MUNDO • movement in the world

Safras Produção Suprimento Exportação Consumo Estoques
2018/19 496,46 660,57 43,71 483,83 176,74
2019/20 (Estim.) 493,79 670,53 42,40 490,19 180,35
2020/21 (Projeção) 501,96 682,31 45,22 498,12 184,18
Fonte: usda, maio de 2020.

ESTATíSTICAS RECENTES DO ARROz PELO MUNDO (EM MILHõES T)
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Com base nas situações verifi-
cadas em anos recentes, o Mi-
nistério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa), 
por meio de sua Secretaria 

de Política Agrícola e com apoio da Secre-
taria de Inteligência e Relações Estratégi-
cas da Embrapa, faz projeções de poucas 
alterações na cultura do arroz para a pró-
xima década. A redução na área planta-
da e o aumento da produtividade deverão 
prosseguir, possibilitando manter a produ-
ção para um consumo que tem diminuído 
e assim pode continuar ou se estabilizar. Já 
a importação diminuiria bastante e o au-
mento da exportação dependeria da evo-
lução deste mercado para o País.

A projeção para o declínio da área culti-
vada é expressiva. Sem especificar razões, 
o Mapa prevê que deverá ocorrer retração 
aproximada de 8,6% entre o ciclo 2018/19 e 
o período 2028/29, o que representaria cer-
ca de 146 mil hectares. Por certo, tem rela-
ção com o consumo, que, segundo dados 
citados da Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab), teria reduzido de 12 mi-
lhões de toneladas no triênio 2013-2015 
para 11,5 milhões de toneladas no triênio 

2017-2019, repercutindo igualmente na re-
dução das safras, também no sistema irriga-
do, mas em especial no sequeiro.

Mas os níveis de produtividade, em par-
ticular no irrigado, têm aumentado e devem 
manter essa tendência. Duas razões impor-
tantes teriam contribuído para os aumentos 
recentes deste indicador, de acordo com o 
estudo: a diminuição de área plantada com 
arroz de terras altas (sequeiro), que possui 
rendimento físico bem mais baixo que o ar-
roz irrigado, e o aumento da produtividade 
efetiva, dentro de cada sistema de cultivo. 
Isto deverá persistir e assegurar uma estabi-
lidade na produção, projetando-se um pe-
queno acréscimo de 0,3% na década.

Os níveis de produção previstos são re-
alistas, segundo opinam técnicos da Em-
brapa no trabalho. Ressalta-se que podem 
aumentar de forma mais significativa se o 
Brasil conseguir uma inserção mais expres-
siva no mercado internacional do produ-
to, no qual atualmente apenas 8% da pro-
dução global é exportada. Não se chegou a 
fazer projeções para a exportação brasileira, 
mas para a importação indicou-se que irá 
diminuir de maneira sensível, na ordem de 
11%, índice estimado no estudo.

tEndÊnciA é dE continuAr hAvEndo 
rEdução SignificAtivA dA árEA PlAntAdA

ProjEçõES fEitAS PElo MiniStério 
dA AgriculturA PArA A 
culturA EM dEz AnoS PrEvEEM 
MAnutEnção dA Produção coM 
ElEvAção firME dA ProdutividAdE

O que pode
vir no

novoS ProdutoS
Ainda conforme as previsões 

do Mapa e da Embrapa, o consumo 
de arroz nos próximos anos deve 
se manter constante ou diminuir, 
concluindo-se inclusive que a 
probabilidade é de que cairia 1,2%. 
Para alterar esta tendência de 
longo prazo e ter um resultado mais 
promissor, o entendimento expresso 
pelos organismos públicos é de 
que o Brasil precisaria desenvolver 
novas formas de utilização e 
consumo de arroz, com produtos 
elaborados a partir de seus grãos. 
Isso, acentuam, depende de pesquisa 
e desenvolvimento e sobretudo de a 
indústria se interessar pelo assunto, 
o que consideram ainda pouco 
perceptível até o momento.

futuro

• PROJEÇÕES PARA O ARROZ
• projections For rice

Indicadores  %
Área -8,6
Produção 0,3
Consumo -1,2
Importação -11,0
Fonte: mapa/projeções do agronegócio brasil.

PREVISõES PARA A CULTURA NO BRASIL
ENTRE 2018/2019 E 2028/2029 
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future
in store?

tEn-yEAr ProjEctionS By thE MiniStry of AgriculturE 
for thE ricE croP AnticiPAtE thE continuity of thE 
cErEAl But with Productivity SoAring SignificAntly

Based on situations occurred in 
recent years, the Ministry of Ag-
riculture, Livestock and Food 
Supply (Mapa), through its Ag-
ricultural Policy Secretariat 

and with support from Embrapa’s Strategic 
Relations and Intelligence Secretariat, proj-
ects few alterations for the rice crop in the 
next decade. Gradual reductions in planted 
area and higher productivity are supposed 
to continue on their rising trend, making it 
possible to produce enough rice for con-
sumption on the decline, giving continuity 
to the crop and stabilizing it. In the mean-
time, imports are expected to suffer reduc-
tions, while an increase in exports would 
greatly depend on the evolution of this 
market in the Country.

The projection for a decline in the plant-
ed area is expressive. Without specifying rea-
sons, Mapa officials foresee an approximate 
reduction of 8.6% from the 2018/19 to the 
2028/29 growing seasons, which would rep-
resent about 146 thousand hectares. For 
sure, it is related to consumption, which, ac-

cording to data cited by the National Food 
Supply Agency (Conab), is believed to have 
dropped from 12 million tons during the 
2013-2015 three-year period to 11.5 million 
tons in the 2017-2019 three-year period, with 
reflections on smaller crops, also in the irri-
gated system but especially in upland rice.

In general, the productivity levels, es-
pecially in irrigated rice, have soared and 
should stick with this trend. Two important 
reasons are believed to have contributed 
towards the recent increases of this indi-
cator, according to the study: the decrease 
of the area planted to upland rice, whose 
yields are much lower compared to irrigat-
ed rice, and the effective increase in pro-
ductivity, within each production system. 
This should persist and ensure production 
stability, with projections for a slight in-
crease of 0.3% in the decade.

The projected production levels are re-
alistic, in accordance with the opinion by 
Embrapa technicians. It is emphasized that 
they could go up in a more significant man-
ner should Brazil manage to get a more ex-

trEnd iS for A grAduAl rEduction 
of thE ArEA dEvotEd to thE croP

nEw ProductS
Still, according to the projections 

made by the Mapa and Embrapa, the 
consumption of rice should remain 
unchanged throughout the coming 
years or could even decrease, with 
chances for this decrease to reach 
1.2%. To alter this long-term trend 
and achieve a more promising result, 
most public organs agree on the idea 
that Brazil needs to develop new uses 
for rice in a variety of processed foods. 
This, they emphasize, depends on 
research and experiments and, above 
all, on the interest of the industries 
in this matter, which is scarcely 
perceptible at the moment. 

pressive insertion in the international mar-
ket of the cereal, in which only 8% of the 
total production is exported. As to Brazil-
ian exports, no projections have been dis-
closed, but as far as imports go, indications 
point to an expressive decline, some 11%, 
percentage estimated by the study. 

What does
the hold
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mercAdo
Market

A cadeia produtiva do arroz bra-
sileiro vem se consolidando na 
exportação do produto, desde 
que incrementou a operação a 
partir do final da primeira dé-

cada de 2000, alcançando o maior volume 
no ano comercial 2018/19 (março de 2018 
a fevereiro de 2019), com 1,7 milhão de to-
neladas, base casca. No último ano, com 
menor produção, a venda diminuiu em 
20%, mas ainda ficou bem acima de 1,3 mi-
lhão de toneladas, e para o próximo perío-
do, em início de junho, projetava-se novo 
acréscimo, pelo bom desempenho que vi-
nham tendo as operações. Ainda no perío-
do 2019/20, houve aumento nas importa-
ções, o que não impediu que se obtivesse 
novo superávit na balança comercial.

O resultado de 2019, apesar da menor 
safra e disponibilidade, encontra explica-
ção no dólar valorizado, no mercado inter-
nacional favorável, na qualidade do pro-
duto brasileiro e no foco estratégico na 
exportação, avaliou Marco Aurélio Tavares, 
diretor de Mercado da Federação das As-
sociações de Arrozeiros do Rio Grande do 
Sul (Federarroz), em janeiro de 2020, ana-
lisando então os dados do ano civil. Já em 
novo período comercial, o desempenho no 
primeiro trimestre (março a maio de 2020) 
mostrava novamente superávit “em conse-
quência da boa condição competitiva im-
posta pela valorização cambial”, reiterou 
Tiago Sarmento Barata, diretor executivo 
do Sindicato da Indústria do Arroz no Esta-
do (Sindarroz-RS), em junho.

O executivo do Sindarroz já em maio en-
fatizava o bom movimento de abril e que “a 
desvalorização do real deu mais competi-
tividade ao arroz brasileiro”. Entre março e 
maio de 2020, comparando com o mesmo 
trimestre de 2019, as exportações cresce-
ram na ordem de 13,2%, alcançando 483,2 
mil toneladas, com saldo positivo de 239,2 
mil toneladas sobre as importações, que fi-
caram em nível semelhante ao do período 
anterior (244 mil t). O superávit deste ano 
foi 56,6 mil toneladas maior ao do ano an-
terior e, para todo ano comercial, a Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab) já 
projetava novo saldo favorável (400 mil t), 
“com perspectiva de forte demanda inter-
nacional e preços competitivos”.  

O diretor Tiago, do Sindicato da Indús-
tria do Rio Grande do Sul, de onde procede 
mais de 90% da exportação brasileira, co-
loca em destaque ainda que, além do câm-
bio, o trabalho estruturado de qualificação 
da industria de arroz e dos exportadores, 
assim como a valorização da qualidade do 
produto brasileiro, é fundamental para o 
crescimento das exportações do cereal, em 
meio a um cenário de pandemia enfrenta-
do no período. “Neste momento, em que o 
planeta inteiro precisa de alimentação nu-
tritiva e acessível, o Brasil, que tem o mais 
importante polo de beneficiamento de ar-
roz do mundo fora do continente asiático, 
está cumprindo com sua função no abaste-
cimento, suprindo grande parte das neces-
sidades da população brasileira e de outros 
mercados”, afirmou.

SEgMEnto rEgiStrA SucESSivoS 
SuPErávitS nA BAlAnçA 

coMErciAl do cErEAl

BrASil MAntéM íMPEto ExPortAdor 
no Arroz MESMo coM SAfrA MEnor 
no ciclo 2019/20 E MoStrA BoM 
dESEMPEnho noS PriMEiroS MESES 
do Ano coMErciAl

Arroz do BrASil
O arroz brasileiro foi embarcado 

para cerca de 115 países no último ano 
comercial (2019/20), destacando-se 
nas compras Venezuela, Senegal, Peru 
e Gâmbia, e continua buscando novos 
mercados. Ao avaliar o desempenho 
mais uma vez favorável no início do novo 
ciclo comercial, Gustavo Ludwig, gerente 
do Brazilian Rice, projeto da Associação 
Brasileira da Indústria do Arroz 
(Abiarroz), em parceria com a Agência 
Brasileira de Promoção das Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil), 
assinalou que estão sendo colhidos 
“os frutos de anos de esforços para 
abertura e consolidação de mercados 
internacionais por meio das ações do 
Brazilian Rice”. Observou que, no caso do 
Peru, a promoção comercial iniciou em 
2014 e hoje o país já é o principal destino 
do arroz beneficiado do Brasil.

O produto beneficiado corresponde 
ao redor de 36% do total exportado. A 
maior parcela é de “quebrado, farinha 
e farelo” (46%), enquanto “casca” 
representa 18% e “descascado” 
o restante. Em maio de 2020, as 
exportações envolveram mais arroz 
em casca (47%), tendo como destinos 
principais Venezuela, Montenegro, 
Turquia e Costa Rica, e o beneficiado  
atingiu 40%, mais demandado por Peru, 
Venezuela, Cuba e África do Sul. Em 
relação a novos mercados, Tiago Barata, 
do Sindarroz-RS, destaca o início de 
operações com o México e a importância 
maior que devem assumir Nigéria, 
Oriente Médio, Irã, Iraque e Turquia.

Ganhando o mundo
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attainableProfits were

BrAzil MAintAinS itS ExPort MoMEntuM 
dESPitE thE SMAllEr croP in thE 2019/20 
growing SEASon, And iS PErforMing wEll in 
thE firSt MonthS of thE coMMErciAl yEAr

The Brazilian rice supply chain 
has been consolidating its ex-
ports of the cereal ever since 
it implemented the operation 
as of the end of the first de-

cade in 2020, reaching its highest volume 
in the 2018/19 commercial year (March 
2018 through February 2019), with 1.7 
million tons of rice in the husk. Last year, 
with a smaller crop, sales decreased 20%, 
but remained way above 1.3 million tons, 
and for the period that followed, in early 
June, a new increase was projected, rely-
ing on the good performance the opera-
tions had been demonstrating. Still in the 
2019/20 crop year, imports soared, a fact 
that did not prevent the Country from 
achieving a new trade surplus. 

The 2019 result, despite the smaller 
crop and tight availability of the cereal, 
finds its explanation in the highly valued 
dollar, in the favorable international mar-
ket, in the quality of the Brazilian cereal 
and on the strategic export focus, argued 
Marco Aurélio Tavares, market director at 
the Rio Grande do Sul Rice Farmers’ As-
sociation (Federarroz), in January 2020, 
upon analyzing the data of the civil year. 
On the other hand, in a new commercial 
year, the performance in the first quarter 
(March through May 2020) again pointed 
to a surplus “as a result of the favorable 
competing conditions stemming from the 
highly valued exchange rate”, reiterated 
Tiago Sarmento Barata, chief executive 
officer at the State Rice Industry Union 
(Sindarroz-RS), in June.

As early as May, the chief executive of 
the Sindarroz emphasized the good per-
formance in April, adding that the de-
valuation of the Real against the Dollar 
made Brazilian rice more competitive”. 
From March to May 2020, compared to 
the same quarter in 2019, exports soared 
13.2%, amounting to 483.2 thousand 
tons, surpassing imports by 239.2 thou-
sand tons, as these imports remained at 
similar levels from the previous period 
(244 thousand tons). The trade surplus 
this year surpassed the previous year by 
56.6 thousand tons and, for the entire 
commercial year, the National Food Sup-
ply Agency (Conab) was already project-
ing a new surplus (400 thousand tons), 

SEgMEnt rEcordS 
SuccESSivE SurPluSES 
in thE cErEAl-BASEd 
BAlAncE of trAdE

“with the perspective for strong interna-
tional demand and competitive prices”.

Tiago, director of the Rio Grande do 
Sul Industry Union, responsible for up-
wards of 90% of Brazilian exports, high-
lights that, in spite of the exchange rate 
the structured qualification work of the 
rice industry and of the exporters, as well 
is the high quality of the Brazilian cere-
al, are a fundamental factor for an in-

crease in the exports of the cereal, amid 
a pandemic scenario that affects the peri-
od. “At a moment when the entire planet 
needs nutritive and affordable food, Bra-
zil, a country that possesses the most im-
portant rice processing hub in the world 
outside the Asian continent, is fulfilling 
its supply mission, meeting a great part of 
the needs of the Brazilian population and 
other markets”, he affirmed.  

BrAziliAn ricE
Brazilian rice was shipped to about 115 countries in the last commercial year 

(2019/20), and major buyers include Venezuela, Senegal, Peru and Gambia, but 
continues looking for new markets. Upon evaluating the performance as once again 
favorable in the new commercial cycle, Gustavo Ludwig, manager of Brazilian Rice, 
project by the Brazilian Rice Industry Association (Abiarroz), in partnership with the 
Brazilian Trade and Investments Promotion Agency (Apex-Brasil), argued that now 
the Country “is reaping the fruits of years of efforts geared toward the opening and 
consolidation of international markets through the initiatives of the Brazilian Rice”. 
He observed that, in the case of Peru, the commercial promotion started in 2014 and 
this country is the main destination of Brazilian processed rice.

Processed rice corresponds to approximately 36% of the cereal destined for 
export. The biggest portion consists of “broken rice, flour and bran” (46%), while 
“husk” represents 18% and “husked” the remainder. In May 2020, exports involved a 
bigger quantity of rice in the husk (47%), shipped to Venezuela, Montenegro, Turkey 
and Costa Rica, and processed rice accounted for 40%, mostly shipped to Peru, 
Venezuela, Cuba and South Africa. With regard to new markets, Tiago Barata, from 
Sindarroz-RS, stresses the beginning of the operations with Mexico and the ever-
growing importance to be assumed by Nigeria, Middle East, Iran, Iraq and Turkey.

• A BALANÇA COMERCIAL DO ARROZ • the commercial balance oF rice

Ano comercial Exportação Importação Saldo
2016/2017 894.732 1.187.210 -292.478
2017/2018 1.064.746 1.041.788 22.959
2018/2019 1.710.194 845.202 864.992
2019/2020 1.360.915 1.037.515 323.401

PRINCIPAIS DESTINOS E ORIGENS (2019/20)
Países Exportação Países Importação
Venezuela 291.771,8 Paraguai 706.423,6
Senegal 236.843,2 Uruguai 171.762,2
Peru 154.557,9 Argentina 146.763,7
Fonte: mdic/sindarroz-rs.

COMÉRCIO INTERNACIONAL DO CEREAL BRASILEIRO
(EM TONELADAS, TODOS OS TIPOS, EM BASE CASCA)
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A safra brasileira de arroz 2019/20 
apresentou cenário incomum 
de valorização do produto em 
pleno período de finalização 
da colheita. Em abril de 2020, o 

Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea), da Universidade de São 
Paulo (USP), divulgou média mensal do In-
dicador Esalq/Senar-RS de R$ 54,74/saco de 
50 quilos, 9,91% superior ao do mês ante-
rior e recorde nominal da sua série histórica 
iniciada em 2005, enquanto o real, descon-
tada a inflação, era o maior desde fevereiro 
de 2017. No mês de maio, o quadro se man-
teve, com elevação de 10,92% sobre o perí-
odo antecedente, para R$ 60,72 pelo saco.

A expressiva alta foi explicada pelo Ce-
pea como resultante da necessidade de 
compra das indústrias a fim de atender às 
aquecidas demandas interna e externa, 
em especial por conta da pandemia mun-
dial gerada pelo coronavírus, que provo-
cou o aumento geral da procura pelo produ-
to básico na alimentação. Supermercados 
teriam chegado a triplicar as compras, en-
quanto teriam ocorrido também recuos e li-
mitações eventuais na oferta e algumas difi-
culdades logísticas.

O organismo já observou em 2019 “pre-
ços internos mais firmes devido a poucos es-
toques e bom desempenho das exportações 
brasileiras”, apurando alta de 9,3% sobre 2018, 

com média anual de R$ 43,51/sc, em termos 
nominais. A alta aconteceu de forma mais 
acentuada no segundo semestre, com “neces-
sidade das indústrias de atenderem contratos 
de exportação e postura recuada dos produ-
tores, que, por causa dos custos elevados de 
produção, decidiram segurar a oferta”.

Já o quadro remunerador diferencia-
do na entrada da nova safra de arroz foi re-
conhecido como insólito pelo próprio setor 
produtivo, sempre às voltas com dificulda-
des de preços e custos, que, por sua vez, 
continuam altos. Conforme declaração 
dada em maio de 2020 por Alexandre Velho, 
presidente da Federação das Associações 
de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federar-
roz), Estado líder da produção nacional, era 
a primeira vez que via, em 32 anos de mer-
cado, a combinação de produção e preços 
positivos, com os valores se mantendo em 
alta em pleno período de safra.

índicE dE vAlorES APurAdo no grão 
rEgiStrA rEcordE noMinAl EM 15 AnoS

tEMPorAdA 2019/20 do Arroz 
conciliA éPocA dE colhEitA 
do Produto E PrEçoS AltoS, 
iMPulSionAdoS PElAS dEMAndAS 
AquEcidAS durAntE A PAndEMiA

MAnutEnção
dA AltA

A Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), ao analisar as 
conjunturas do mercado de arroz em 
abril e maio de 2020, também enfatizava 
que, embora fatores técnicos de análise 
apontassem para tal fase de preços 
mais baixos, na verdade os valores 
obtidos aumentaram. O respaldo para 
tal cenário, observava o analista Sérgio 
Santos, veio do dólar valorizado e do 
preço internacional alto, impulsionados 
pela maior procura do produto com a 
pandemia e situações específicas de 
exportadores. “As elevadas paridades 
de exportação e os preços ofertados no 
Porto de Rio Grande (RS), em torno de 
R$ 70,00 por saca, continuam dando 
suporte para a valorização do mercado 
ao produtor”, afirmou ao final de maio.

Ao mesmo tempo, já então, e no 
início de junho, o analista apontava 
alguns sinais de que o viés de alta 
podia estar próximo de atingir o pico. 
Citava algum recuo no dólar, demanda 
internacional mais equilibrada com  
entrada de safras e regularização da 
oferta, e valor de paridade do Paraguai 
(principal fornecedor nas compras 
brasileiras) abaixo do preço interno 
gaúcho. De qualquer modo, esperava 
que os preços no decorrer do ano 
poderiam continuar em nível elevado: 
no primeiro semestre, diante da boa 
paridade da exportação, e no segundo 
devido a quadro ajustado de oferta e 
demanda, mesmo com maior produção.

Combinaçãoincomum

• PREÇOS PAGOS
• prices paid

Ano 2018 39,80
Ano 2019 43,51
Abril 2020 54,74
Maio 2020 60,72
Fonte: cepea-esalq/usp.

MÉDIA DE VALORES (R$) RECEBIDOS PELO 
PRODUTOR POR SACO DE ARROz/50 KG, 
NO RIO GRANDE DO SUL

Di
vu

lg
aç

ão

Ro
bi

sp
ie

rr
e 

Gi
ul

ia
ni



4140

2019/20 corn croP EquAtES hArvESt PEriod with high 
PricES, drivEn By riSing dEMAnd during thE PAndEMic 

The Brazilian 2019/20 rice crop 
witnessed an uncommon scenar-
io of high prices in the middle of 
the final period of harvest. In April 
2020, the Center for Applied Stud-

ies on Advanced Economics (Cepea), a division 
of the University of São Paulo (USP), published 
the monthly average of the Esalq/Senar-RS 
Indicator: R$ 54.74 per 50 kilogram sack, up  
9.91% from the previous month and nomi-
nal record in its historical series that started in 
2005, whilst the Brazilian currency (real), mi-
nus inflation, had the highest value since 2017. 
In the month of May, the picture remained un-
changed, with an increase of 10.92% over the 
previous period, to R$ 60.72 per sack. 

This expressive price increase was ex-
plained by Cepea officials as the result of the 
industries’ need to buy the cereal in order to 
meet rising internal and external demand, 
especially on account of the global pandem-

ic generated by the coronavirus, which  is 
blamed for the frenzied demand for this sta-
ple cereal. It is believed that in supermarkets 
rice purchases tripled, while some restric-
tions and supply limitations occurred as a re-
sult of logistic difficulties. 

Back in 2019, the organ had already ob-
served “steadier internal prices due to lim-
ited stocks and good performance of Brazil-
ian rice exports”, ascertaining a 9.3-percent 
price increase over 2018, with an annual av-
erage of R$ 43.51 per sack, in nominal terms. 
The higher prices occurred more expressively 
in the second half of the year, stemming from 
the need of the industries to make good on 
their export contracts, along with the reced-
ing position of the farmers, who, because of 
the high production costs, decided to keep 
their cereal inside the farm gate”. 

On the other hand, the differentiated re-
munerative picture at the arrival of the new 

AScErtAinEd 
grAin PricES 
rEgiStEr 
noMinAl 
rEcord in 
15 yEArS

PricES  
kEPt high

The National Food Supply 
Agency (Conab), upon 
analyzing the rice market 
picture in April and May 2020, 
also stressed that , although 
technical analysis factors 
were pointing to this phase 
as a period of low prices, they 
did in fact go up. The support 
for this scenario, observed 
the analyst, came from the 
highly valued dollar and high 
international prices, driven 
by rising demand for the 
product and the pandemic, 
along with specific factors 
related to exports. “The high 
export parities and prices 
fetched at the Port in Rio 
Grande (RS), approximately 
R$ 70 per sack, continue 
lending support to the high 
farm gate prices”, he said in 
late May. In the meantime, 
and in early June, the analyst 
was signaling that the rising 
trend could be nearing a 
peak. He mentioned a drop 
in the value of the dollar, 
more balanced international 
demand with the arrival of 
crops and supply regulation, 
and parity value of Paraguay 
(main supplier to Brazilian 
rice imports) below the price 
practiced in Rio Grande do 
Sul. Anyway, He hoped that 
prices throughout the year 
would remain high: in the 
first half of the year, in light of 
the abundant crop. 

rice crop was acknowledged as unusual by 
the supply chain itself, always grappling with 
difficulties related to prices and costs, which, in 
turn, continue high. According to a statement 
released in May 2020 by Alexandre Velho, presi-
dent of the Rio Grande do Sul Federation of Rice 
Farmers (Federarroz), State that leads the na-
tional rice crop, it was the first time that he wit-
nessed, after 32 years in the market, the combi-
nation of production and positive prices, with 
values keeping high in the middle of harvest. 

uncommon
combination
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O consumo de arroz apresentou 
declínio nos últimos anos, em 
virtude de diversos fatores re-
lacionados à mudança de há-
bitos alimentares, mas o se-

tor espera recuperar a demanda, com maior 
conscientização sobre seus benefícios na ali-
mentação, a exemplo do que faz o programa 
Provarroz, desenvolvido pelo Instituto Rio-
-Grandense do Arroz (Irga). Em 2020, segun-
do observação feita pela Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab) e outros 
organismos, ocorreu um incremento na 
procura do cereal. “Com o prolongamento 
da crise de Covid-19 e o isolamento social 
de parte da população”, a companhia iden-
tificou aumento na alimentação em domicí-
lio e reflexos no consumo de arroz, que, pela 
estimativa de junho de 2020, corresponde-
ria a 5% de aumento sobre o ano anterior.

Nos seus levantamentos, a Conab veri-
ficou que ocorreram decréscimos no con-
sumo das safras recentes, após recupe-
ração no ciclo 2016/17, e a situação era 
verificada também há mais tempo no se-
tor, tanto que no período 2015/16 o Irga, 
com apoio de outras instituições, resol-
veu atuar com vistas a estimular o consu-
mo. No lançamento do programa Provar-

roz, lembrou-se que entre 1989 e 1993 e 
2009 e 2013 a demanda do produto caiu 
17,1% (de 60,1 para 49,8 quilos/habitante/
ano). Em 2019, outra pesquisa feita em ca-
pitais brasileiras mostrava número de 34 
kg/hab/ano, o que fez reiterar os esforços 
do setor em relação a esta questão.

Ao ser apresentada a iniciativa, já eram 
referidas influências exercidas por  mudan-
ças nos hábitos alimentares com variações no 
estilo de vida das famílias, crescimento da par-
ticipação da mulher no mercado de trabalho, 
maior frequência de refeições fora de casa, va-
riações na renda do consumidor e substitui-
ção de alimentação saudável por fast-food. Ao 
comentar a situação apurada em 2019, Cami-
la Pilownic Couto, coordenadora do Provar-
roz, apontava que “o principal motivo disso é 
a falta de conhecimento”. Mas acentuava que 
“o Programa de Valorização do Arroz do Irga 
está no caminho certo, levando as informa-
ções corretas sobre o produto aos formado-
res de opinião e aos consumidores em geral”.

O projeto busca, com as mais diversas 
atividades, conscientizar os consumidores 
e capacitar multiplicadores de conhecimen-
tos (profissionais da saúde e nutrição) sobre 
a importância do arroz em dietas alimen-
tares, na prevenção de inúmeras doenças, 

rio grAndE do Sul dESEnvolvE ProgrAMA 
dE EStíMulo Ao uSo do Produto

Ano dE 2020 MoStrA uMA  
rEAção nA dEMAndA do cErEAl, 
durAntE o PEríodo dA PAndEMiA,  
E A ExPEctAtivA é MElhorAr  
o conSuMo coM incEntivoS

PrESEnçA  
nA MErEndA

Um dos pilares do programa é a 
inclusão do arroz e de seus coprodutos 
no cardápio da alimentação escolar. Para 
tanto, já esteve em vários municípios, 
obtendo adesão de Camaquã, Capivari 
do Sul, Pelotas e Cristal para incluir 
a farinha de arroz na merenda. A 
coordenadora do Provarroz, Camila 
Pilownic, enfatiza a importância, em 
todo esse processo, da união e do 
pioneirismo dos produtores de arroz do 
Litoral Norte gaúcho, de suas lideranças 
e entidades, que há muito já lutam pelo 
reconhecimento da farinha de arroz. E, 
em 10 de junho de 2020, a Assembleia 
Legislativa do Estado aprovou projeto do 
deputado Gabriel Souza que oficializa 
a inserção deste produto e outros sem 
glúten produzidos no Estado na rede 
pública estadual de ensino. Para Camila 
Pilownic, esta aprovação “é um ganho 
para toda a sociedade gaúcha: celíacos 
receberão a devida atenção, as crianças 
em geral receberão um alimento repleto 
de benefícios à saúde e os produtores 
terão seu produto valorizado”, disse.

De volta aoprato

produção de energia e ganho de vitaminas 
no sistema imunológico. Só na área educa-
cional, em 2019, palestras e oficinas atin-
giram mil alunos e 200 merendeiras, enfo-
cando benefícios do cereal para a saúde e 
receitas com farinha de arroz.

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n



4544

tableBack to
the dinner 

thE yEAr 2020 iS witnESSing 
SoAring dEMAnd for thE cErEAl, 
during thE PAndEMic PEriod, 
whilE incEntivES ArE ExPEctEd 
to PuSh uP conSuMPtion

Rice consumption experienced a 
decline over the past years, by 
virtue of several factors relative 
to the change of eating habits, 
but the sector hopes to recov-

er demand, relying on greater awareness of 
the benefits from this food, following on the 
heels of the Proarroz Program run by the Rio 
Grande do Sul Rice Institute (Irga). In 2020, 
according to an observation by the National 
Food Supply Agency (Conab) and other or-
gans, demand for the cereal began to soar. 
“With the prolonged Covid-19 pandemic 
crisis and social distancing that increased 
the space between people”, the corpora-
tion identified a resumption of the ‘eating 
at home’ habit, with reflections on the con-
sumption of rice, which, according to a July 
2020 estimate, corresponded to a 5-percent 
increase from the previous year. 

In its surveys, the Conab ascertained 
decreases in consumption in recent sea-
sons, after a recovery in the 2016/17 grow-
ing season, a recurrent situation in the past 
years, so much that in the 2015/16 crop 
year the Irga, supported by other institu-
tions, decided to act with an eye on pro-
pelling consumption. At the time the Pro-
arroz Program was launched, there was a 
reference of the fact that between 1989 and 
1993, 2009 and 2013, demand for the cere-
al dropped 17.1% (from 60.1 to 49.8 kilo-
grams/person/year). In 2019, another sur-

vey conducted in Brazilian capital cities 
attested to a consumption of 34 kg/person/
year, inducing the sector to further rein-
force its efforts with regards to this matter.

When the initiative was unveiled, there 
had already been references to influenc-
es resulting from changes in eating hab-
its stemming from variations in family life-
styles, rising female participation in labor 
markets, higher frequency of out-of-home 
eating, variations in consumer purchasing 
power, replacement of healthy meals with 
fast food. In her comments on the situation 
ascertained in 2019, Camila Pilownic Cou-
to, coordinator at Provarroz, suggested that 
“the main reason that accounts for the situ-
ation is the lack of knowledge”. At the same 
time, she stressed that “ Irga’s Highly Valued 
Rice Program is on the right track, taking 
correct information about it to opinion mak-
ers and consumers in general”.

Together with a diversity of activities, the 
project seeks to build consumer awareness 
and prepare skilled knowledge multipliers 
(health and nutrition professionals) capable 
of informing about the importance of rice in 
healthy diets, its role in preventing diseas-
es, in producing energy and the benefits of 
vitamins to the immunological system. In 
the educational area, in 2019, lectures and 
workshops involved a thousand students 
and 200 lunch ladies, focusing on the health 
benefits of the cereal and rice flour recipes. 

rio grAndE do Sul dEviSES An incEntivE 
ProgrAM focuSEd on thE uSE of thE cErEAl

PrESEncE in thE 
School lunch 

One of the pillars of the program 
is the inclusion of rice and its by-
products in school meals. To this end, 
has visited several municipalities, with 
the following adhering to her program: 
Camaquã, Capivari do Sul, Pelotas and 
Cristal, where rice flour was included 
in the school lunch. Camila Pilownic, 
coordinator of the Provarroz Program, 
emphasizes the importance, in this whole 
process, of the union and pioneering 
spirit of the rice producers of the North 
Coast of Rio Grande do Sul, their leaders 
and entities, who have long struggled for 
the recognition of rice flour. In July 2020, 
the State Legislative Assembly passed a 
project by deputy Gabriel Souza, officially 
introducing into the state school network 
this and other gluten free products. In 
her view, Camila says that this approval 
represents “a gain to the entire society of 
Rio Grande do Sul: celiac sufferers will get 
due attention, the children in general will 
greatly benefit from this healthy food and 
the farmers will benefit from the higher 
value of the cereal”, she says.

• COMPORTAMENTO DO CONSUMO
• consumption behavior

Safras Volume (mil t)
2016/17 12.024,3
2017/18 11.239,0
2018/19 10.278,1
2019/20 10.800,0
Fonte: conab, junho de 2020.

ESTIMATIVAS OFICIAIS FEITAS PARA 
DEMANDA INTERNA DO ARROz
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O estoque total de passagem 
da safra 2018/19 de arroz no 
Brasil ficou consolidado em 
515,6 mil toneladas, confor-
me estudo divulgado pela 

Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) em 17 de junho de 2020. O número 
tem como data de referência 29 de feverei-
ro de 2020 (final do ano comercial 2019/20 
com o produto da safra anterior) e apresen-
ta redução de 23,3% sobre o volume apu-
rado no ano antecedente. Assim, a compa-
nhia também consolidou a estimativa de 
consumo do período, em 10.278,1 mil to-
neladas, representando redução anual de 
8,5% na demanda nacional.

A apuração foi divulgada após fechar o 
levantamento de estoques privados de ar-
roz referentes à safra 2018/19, que corres-
ponderam a 492,4 mil toneladas do produ-
to equivalente em casca (redução de 23,9% 
sobre o número anterior, 646,8 mil tonela-
das). Foram utilizadas informações de ar-
mazenadores e indústrias de Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso, que 
têm cerca de 85% da produção brasileira. 
No Estado gaúcho, maior produtor, foi in-
formado volume de 42 mil toneladas de ar-
roz beneficiado e 393 mil toneladas em cas-
ca (total de 455 mil t, base casca).

O resultado final do estoque 
de 515,6 mil toneladas foi obtido 
com a soma do volume privado 
com o público, mantido pela pró-
pria Conab nos seus armazéns es-
palhados pelo País e que atingia, na 
mesma data de 29 de fevereiro de 2020, 
o total de 23,15 mil toneladas (21,59 mil to-
neladas no Rio Grande do Sul). O estudo 
confirmou a redução de estoques estima-
da para a temporada, assim como já havia 
acontecido na anterior e que, a princípio, o 
organismo prevê também para o próximo 
período, o que configuraria três reduções 
consecutivas nos estoques de passagem.

Na avaliação do quadro pelos técnicos 
da Conab, considerando ainda provável au-
mento de consumo em 2020, apresenta-se 
uma situação de “suprimento ajustado en-
tre a oferta e a demanda”. Porém, obser-
vam que “a recuperação produtiva no Sul 
do País será importante fator garantidor do 
abastecimento nacional”. Evidenciam ain-
da, nas suas análises, que a significativa va-
lorização dos preços internos poderia res-
tringir volumes destinados à exportação e 
que o cenário de boa rentabilidade ao pro-
dutor garantiria contínuo crescimento da 
produção brasileira na nova safra e a conse-
quente segurança alimentar.

conAB APurA Produto EStocAdo 23% 
MEnor EM finAl dE fEvErEiro dE 2020

ofErtA E dEMAndA do Arroz 
EStão MAiS PróxiMAS, coM 
EStoquES rEduzidoS, MAS A 
rEcuPErAção ProdutivA ofErEcE 
gArAntiA dE ABAStEciMEnto

Quadro maisajustado

• OS ESTOQUES DO CEREAL
• stocks oF cereal

Ano-safra Mil t
2016/17 711,6
2017/18 671,8
2018/19 515,6
2019/20* 441,7
Fonte: conab – junho de 2020. * estimativa.  

ESTOqUES FINAIS DAS úLTIMAS
SAFRAS BRASILEIRAS DE ARROz
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ricE SuPPly And dEMAnd ArE 
Edging cloSEr, with rEducEd 
StockS, But Production rEcovEry 
iS An ASSurAncE of SuPPly

The total closing stock on the 
2018/19 Brazilian rice crop  
has consolidated at 515.6 
thousand tons, according to a 
study released by the Nation-

al Food Supply Agency (Conab) on June 
17, 2020. The reference date of the num-
ber is February 29, 2020 (end of 2019/20 
commercial year relative to the previous 
crop), and shows a 23.3-percent reduc-
tion from the total of the previous sea-
son. Therefore, the corporation also con-
solidated the estimated consumption 
over the period, totaling 10,278.1 thou-
sand tons, translating to an annual re-

conAB AScErtAinS A 
23-PErcEnt SMAllEr 
AMount of StockEd ricE in 
lAtE fEBruAry 2020

duction of 8.5% in national demand.
The ascertainment was disclosed after 

finishing the survey of the private rice stocks 
relative to the 2018/19 crop year, which cor-
responded to 492.4 thousand tons of husk-
rice equivalent (reduction of 23.9% from the 
previous number, 646.8 thousand tons). In-
formation was provided by warehouse own-
ers and industries from Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina and Mato Grosso, states that 
account for approximately 85% of the entire 
Brazilian rice crop. In Rio Grande do Sul, top 
producer, the volume informed amounted 
to 42 thousand tons of processed rice and 
393 thousand tons of unhusked rice (a total 
of 455 thousand tons, unhusked).

The final result of the 515.6 thousand ton 
stock was achieved by the sum of the private 
and public volume, kept by Conab itself in 
its warehouses spread across the Country, 
which, on February 29, 2020, reached the to-
tal of 23.15 thousand tons (21.59 thousand 

tons in Rio Grande do Sul). The study con-
firmed the reduction of the stocks estimated 
for the season, just like what had happened 
in the previous year and that, in principle, 
the organ is also anticipating for the next 
season, which would configure three reduc-
tions in a row in the closing stocks. 

Upon evaluation of the scenario by 
Conab technicians, considering a proba-
ble rise in consumption in 2020, the situa-
tion that results points to “a scenario of tight 
supply and demand”. Nevertheless, they ob-
serve that the “recovery of the crop in South 
Brazil will be an important factor in ensuring 
security of national supply”. In their analy-
ses, they also attest to the fact that  the sig-
nificant increase in domestic prices could re-
strict volumes destined for export and that 
the scenario of good profits for the farmers 
would ensure continued growth of the Bra-
zilian production volume in the new season  
and the consequent food supply security. 

Quite adjusted
scenario
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perfil

Um sistema de produção que 
permita obter melhores resul-
tados com menos área e cus-
tos. Este vem sendo o grande 
objetivo buscado no setor ar-

rozeiro gaúcho, que responde pela maior 
parte da cultura no País, envolve cerca de 
140 municípios, 6 mil produtores e 20 mil 
empregos diretos, mas tem enfrentado di-
ficuldades. A diminuição de área é fato já 
consumado por vários anos, enquanto se 
procura melhorar a produtividade e baixar 
gastos para manter sustentável a atividade, 
com a adoção de formas de gestão e tecno-
logias adequadas a este propósito.

A área de arroz no Rio Grande do Sul dimi-
nuiu mais de 250 mil hectares em dez anos, 
comentou Alexandre Velho, presidente da 
Federação das Associações de Arrozeiros do 
Estado (Federarroz), na abertura da colheita 
de 2020, em fevereiro, em Capão do Leão, na 
zona Sul. Este fato, conforme o líder, revela 
dificuldades do setor, com falta de renda. Em 
vista disso, acentua que o segmento está em-
penhado em intensificar um sistema de pro-
dução que busque maior sustentatibilidade. 

Neste processo, considera que a rotação 
de culturas é essencial, como meio de dimi-
nuir custos, que são muito altos, e aumentar 
a produtividade, que precisa atingir um ní-
vel mínimo. Ele próprio desenvolveu expe-

riência e mediu resultados neste sentido na 
sua propriedade localizada em Mostardas, 
no Litoral Sul, onde planta arroz há cerca de 
30 anos e soja há sete, verificando que assim 
obteve, em média, redução de custos na or-
dem de 15% e aumento no rendimento por 
área de 10% a 20%.

É muito importante aumentar a produti-
vidade, reforça Alexandre, observando que 
o ponto de equilíbrio para o produtor al-
cançar renda é da ordem de 160 sacos por 
hectare, a partir do qual passa a ter retor-
no. Hoje, mesmo com a melhora já alcan-
çada no aspecto, a média do Estado ainda 
fica abaixo deste patamar, em 150 sacos por 
hectare. Além disso, enfatiza que, pela rota-
ção e pelo uso de outros produtos na lavou-
ra, diminui a resistência das plantas à aplica-
ção de determinados defensivos.

A cobertura vegetal no solo, com a im-
plantação de pastagens de inverno (aze-
vém, aveia e trevo persa), também é salien-
tada no sistema de produção indicado e 
intensificado, segundo o dirigente da Fede-
rarroz, apontando a possibilidade de assim 
incluir a pecuária, outra fonte de renda na 
propriedade. Dentro deste sistema de culti-
vo, é fundamental a busca de melhorias na 
saúde do solo, reitera, por sua vez, Guinter 
Frantz, presidente do Instituto Rio Granden-
se do Arroz (Irga).

rotAção dE culturAS E cultivo SAudávEl 
São oPçõES EStiMulAdAS no SEtor

PrinciPAl EStAdo Produtor, 
rio grAndE do Sul diMinui árEA 
E BuScA utilizAr SiStEMA dE 
Produção quE AuMEntE rESultAdoS 
coM MEnorES cuStoS

Profile

uMA 
trAnSforMAção

Guinter Frantz observa que, quanto 
menor o revolvimento do solo, melhor, 
onde se inserem práticas como o 
plantio direito e o cultivo mínimo, 
que “deixam o solo mais saudável, 
aumentado resultados”. Destaca ainda 
que a rotação de culturas, do arroz 
com soja e pastagem transformada em 
proteína animal, rotaciona também 
agroquímicos, promove manejo de 
fertilização, conseguindo reduzir 
custos e melhorar a produtividade, 
assim como a rentabilidade.

Na opinião do dirigente do Irga, 
é preciso transformar a propriedade 
em sistema saudável, com mínimo ou 
nenhum revolvimento de solo e menor 
uso possível de agroquímicos, com 
o que considera ser viável melhorar 
também a preservação do meio 
ambiente. E, ao final desta forma 
de procedimento, conclui Frantz, 
“é importante ainda lembrar que o 
produtor vai colocar no mercado  
um alimento mais saudável”.

Mexendo nosistema
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system
toP ricE Producing StAtE, rio grAndE do Sul, 
rEducES PlAntEd ArEA And SEEkS Production 
SyStEM thAt yiEldS BEttEr rESultS At lowEr coSt

A production system that yields 
better results in smaller ar-
eas and at lower cost. This has 
been the leading objective 
sought-after by the rice sector 

in Rio Grande do Sul, which accounts for 
the largest portion of the crop in the Coun-
try, involving around 140 municipalities, six 
thousand farmers and 20  thousand direct 
jobs, but has been facing difficulties. Area 
reductions have been occurring for years, 
while the focus is on better productivity 
rates and lower costs to keep the activity 
sustainable, with the introduction of man-
agement practices, activities and technolo-
gies in line with this purpose.

Area dedicated to rice production in Rio 
Grande do Sul dropped upwards of 250 

croP rotAtion And 
hEAlthy cultivAtion ArE 
oPtionS rEcoMMEndEd 
By thE SEctor

thousand hectares in ten years, comment-
ed Alexandre Velho, president of the Rio 
Grande do Sul State Federation of Rice Pro-
ducers (Federarroz), at the opening cere-
mony of the 2020 rice harvest in February, 
in Capão do Leão, in the South zone. This 
event, according to the leader, reveals the 
difficulties of the sector relative to the lack 
of income. In light of this, he stresses that 
the segment is set to intensify a production 
system that seeks sustainability in earnest.

Within this process, he considers that 
crop rotation is essential as a manner to 
avoid actual high costs and increase pro-
ductivity, which, at the moment, needs to 
achieve a minimum level. He himself car-
ried out an experience and measured the re-
sult within this context in his farm in Mostar-
das, on the South Coast, where he has been 
cultivating rice for 30 years, and soybean for 
seven years, reaching average production 
cost reductions of 15% and 10 to 20 percent 
higher performance per area.

It is very important to increase produc-
tivity, says Alexandre, observing that the 
break even point for the farmers to make 
profits requires a crop performance of ap-
proximately 160 sacks per hectare, where 
profits start. Now, although having made 
progress in this respect, the average in the 
State is still below this level, remaining at 
about 150 sacks per hectare. Furthermore, 
he emphasizes that, in light of crop rotation 

and the use of other products in the fields, 
the resistance of the plants to the applica-
tion of certain pesticides is falling. 

Cover crops or green manures, with the 
establishment of winter pastures (peren-
nial ryegrass, oats, Persian clover), are also 
stressed in the production system that is 
recommended and intensified, according 
to the Federarroz official, pointing to the 
chance to include livestock operations as 
one more income source on the farm. With-
in this cultivation system, it is of fundamen-
tal importance to keep the soil healthy, reit-
erates, in turn, Guinter Frantz, president of 
the Rio Grande do Sul Rice Institute (Irga).

Grappling

A trAnSforMAtion
Guinter Frantz observes that, the less soil is revolved, the better, which 

includes such practices as direct planting and minimum tillage, resulting into 
healthier soils and better crops”. He also insists that such crop rotations as rice, 
soybean and pastures transformed into animal protein, also require pesticide 
rotations, promote fertilization management, thus reducing costs and increasing 
productivity, followed by better profits. 

In the opinion of the Irga official, there is need to transform the farm into a 
healthy system, with minimum or no soil disturbance at all, avoiding as many 
pesticides as possible, thus making it viable to preserve the environment, too. 
And, at the end of these procedures, Frantz concludes, “it is equally important to 
realize that the farmers will place healthy foods in the market”.

with the
• AS LAVOURAS GAÚCHAS
• the gaucho crops

Safra Área (ha) Produt. (Kg/ha)
2009/10 1.088.727 6.454
2010/11 1.170.338 7.675
2011/12 1.045.336 7.439
2012/13 1.078.833 7.497
2013/14 1.120.112 7.251
2014/15 1.125.782 7.780
2015/16 1.084.884 6.928
2016/17 1.106.527 7.908
2017/18 1.077.959 7.949
2018/19 984.081 7.508
Média 1.074.786 7.439

Fonte: dater-nates/irga. elaboração: política setorial irga.

EVOLUçãO VERIFICADA NA 
CULTURA NA úLTIMA DÉCADA
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Os arrozais vêm sendo redu-
zidos nos últimos anos tam-
bém em Santa Catarina, Es-
tado que se firmou como 
segundo maior em produ-

ção do cereal no País. Porém, de acordo 
com números e avaliações feitas em entida-
des que acompanham o setor, continuam a 
representar grande relevância econômica e 
social, enquanto o segmento produtivo pro-
cura seguir na obtenção de ganhos em pro-
dutividade e qualidade, que vem caracte-
rizando a atividade. Entre as questões que 
preocupam estão os custos de produção.

No Estado, conforme o Centro de Socio-
economia e Planejamento Agrícola (Cepa) 
da Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural (Epagri), o arroz irrigado é 
produzido em 93 municípios. A atividade 
concentra-se no Litoral Sul (61,9%), tendo 
ainda boa representatividade no Médio/
Baixo do Itajaí e Litoral Norte (25,2%), além 
do Alto Vale do Itajaí (9,04%) e Litoral Cen-
tro (3,9%). O seu Valor Bruto da Produção 
em 2019 ficou ao redor de R$ 865 milhões 
e na décima posição no ranking estadual, 
posição que era melhor há dois anos (8ª), 
ocorrendo perda devido a preços mais bai-
xos recebidos pelos produtores.

São 5.039 estabelecimentos agropecuá-
rios que continuam a produzir arroz no Esta-
do, considerando apenas os que se dedicam 
ao irrigado, conforme dados do Censo Agro-
pecuário de 2017. Esse número represen-
ta redução de 22,41% sobre a quantidade 
apurada no censo anterior, de 2006. Ao ava-
liar as causas da redução ocorrida, a econo-
mista Glaucia Padrão, da Epagri/Cepa, men-
ciona o aumento dos custos de produção e 
a redução da margem líquida, com a con-
sequente saída de produtores da ativida-
de. Outro indicativo a respeito é um levan-
tamento da organização no ciclo 2016/17 de 
que 60% da área cultivada é arrendada.

Mesmo assim, a instituição observa que 
tem havido crescimento na produção nos 
últimos anos, o que se dá por conta de me-
lhor produtividade, a qual, no entanto, foi 
afetada na etapa 2018/19 por questões cli-
máticas, diminuindo o volume colhido em 
7%. Ainda assim, segundo as avaliações fei-
tas, lavouras plantadas no cedo apresen-
taram altas produtividades médias, princi-
palmente na região do Litoral Norte, o que 
impediu redução maior. Pelos números da 
entidade, essa safra atingiu 1,1 milhão de 
toneladas no Estado, com 7,7 mil t/ha, em 
143,4 mil hectares plantados.

MAiS dE cinco Mil EStABElEciMEntoS 
rurAiS ProduzEM Arroz no EStAdo

SEgundo MAior Produtor, 
SAntA cAtArinA tEM rEduzido o 
cultivo do cErEAl, MAS PrESErvA 
gAnhoS dE ProdutividAdE E 
iMPortânciA EconôMicA E SociAl PlAnEjAMEnto

Na análise desta temporada, 
e diante de cenário de incertezas 
políticas e econômicas e de valorização 
do dólar, Glaucia Padrão reforçava a 
necessidade de bom planejamento 
da atividade, “procurando reduzir 
custos e vender o produto no melhor 
momento do mercado”. Lembrou 
que uma das formas de reduzir 
custos é antecipar a compra de 
insumos, quando os preços estão 
menores (no Estado, os meses 
melhores são fevereiro, maio e 
novembro), e vender na entressafra 
(setembro a janeiro, com valores 
mais favoráveis), o que geralmente 
não ocorre. “O produtor que se 
capitalizar de uma safra para outra 
tem maior possibilidade de reduzir 
custos e se manter na atividade a longo 
prazo”, conclui a analista.

Mirando nocusto
[ SAntA cAtArinA ]

• O VALOR DO CEREAL
• the value oF the cereal

Ano R$
2018 811.170.000
2019 864.234.000

Fonte: epagri/cepa.

VALOR BRUTO DA PRODUçãO 
APURADO EM SANTA CATARINA
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costs
SEcond lArgESt ProducEr, SAntA cAtArinA hAS rEducEd 
thE SizE of thE ricE croP, But PrESErvES Productivity 
gAinS And itS SociAl And EconoMic iMPortAncE

Over the past years, rice fields 
have been reduced in San-
ta Catarina, State that has 
established itself as second 
largest producer of the cereal 

in the Country. However, according to  num-
bers and evaluations conducted by entities 
that keep a close watch on the sector, the 
crop continues representing great econom-
ic and social relevance, whilst the produc-
tive segment is pursuing productivity gains 
and quality, two traits that classify the activ-
ity. The questions that are a cause for con-
cern include the production costs. 

In the State, according to the Agricul-
tural Planning and Socioeconomic Center 
(APSC) of the Santa Catarina State Rural Ex-
tension and Agricultural Research Compa-

MorE thAn fivE thouSAnd 
rurAl EStABliShMEntS 
ProducE ricE in thE StAtE

ny (Epagri), irrigated rice is produced in 93 
municipalities. The activity is mostly con-
centrated in the South Coast (61.9%), and 
is rather representative in the Middle/Low 
Itajaí Valley and North Coast (25.2%), be-
sides the High Itajaí Valley (9.04%) and Cen-
tral Coast (3.9%). Its Gross Production Value 
in 2019 remained at about R$ 865 million, 
ranking tenth in the State, position that had 
been better two years ago (8th), with loss-
es occurring due to lower farm gate prices. 

In all, there are 5.039 rural establish-
ments that are still producing rice in the 
State, only considering those devoted to ir-
rigated rice, according to data released by 
the 2017 Census of Agriculture. This num-
ber represents a reduction of 22.41% over 
the quantity ascertained by the previ-
ous census, in 2006. Upon evaluating the 
causes of the smaller crops, economist 
Glaucia Padrão, from Epagri/Cepa, men-

tions the rising production costs and the 
reduction of the net profit margins, with 
farmers going out of the business. Another 
factor is a survey of the organization in the 
2016/17 growing season that detected that 
60% of the cultivated area is rented. 

Even so, the institution observes that 
there has been growth in production over 
the past years, a fact that happens on ac-
count of higher productivity, which, how-
ever, was adversely affected during the 
2018/19 crop year by climate-related factors, 
causing a 7-percent reduction in the size of 
the crop. Nevertheless, relying on evalua-
tions, early plantings had high average pro-
ductivity rates, especially in the North Coast 
region, which prevented the crop from be-
ing even smaller. Judging by the numbers 
from the entity, this crop reached 1.1 million 
tons in the State, with 7.7 tons/ha, in 143.4 
thousand hectares dedicated to the crop.

With an eye
on

[ SAntA cAtArinA ]

PlAnning
Upon analyzing this season, and in light of a scenario of political and economic 

uncertainties, with the value of the dollar strengthened against the Real, Glaucia 
Padrão insisted on the need to plan the activity correctly, “attempting to reduce 
costs and selling the crop at the best moment of the market”. She recalled that 
one of the manners to reduce costs consists in anticipating the purchase of the 
inputs, when prices are lower (in the State, the ideal months are February, May 
and November) with sales taking place at off-season time (September to January, 
when prices are more favorable), which does not usually happen. “Well-to-do 
Farmers from one season to the next have bigger chances to reduce costs and stay 
in the activity in the long run”, the analyst concludes. 
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O arroz irrigado ganha desta-
que também no Norte do 
País, com incremento des-
te sistema produtivo no Es-
tado do Tocantins, que as-

sim se firma como terceiro maior produtor 
nacional, devendo colher 631 mil toneladas 
nesta modalidade na safra 2019/20, pelas 
previsões de junho de 2020 da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). Con-
forme a Embrapa Arroz e Feijão, com sede 
em Goiás e núcleo regional no Tocantins, o 
crescimento se deve ao uso de tecnologias 
mais sustentáveis, com melhora do poten-
cial produtivo, a partir da obtenção de plan-
tas mais robustas e tolerantes a doenças, e 
melhor manejo de solo, água e insumos.

O cultivo irrigado ocorre em especial na 
várzea tropical da região Sudoeste do Es-
tado, onde se destacam os municípios de 
Formoso do Araguaia, com 110 estabele-
cimentos produtivos; Lagoa da Confusão, 
com 48; Pium e Cristalândia, 22; e Dueré, 
12. A área cultivada de arroz irrigado nes-
ta região cresceu de 65 mil para 107 mil 
hectares nos últimos dez anos. Para o ciclo 
2019/20, a estimativa estadual da Conab é 
de quase 111 mil hectares ocupados com a 
cultura e nesse sistema.

A atividade integra e movimenta o se-

tor no Estado, que em 2019 realizou o 9º Se-
minário da Cadeia Produtiva de Arroz, por 
meio do Sindicato dos Beneficiadores do 
Tocantins e parceiros, como a Embrapa. O 
pesquisador Daniel Fragoso, do Núcleo Re-
gional da empresa, reiterou a sustentabili-
dade como paradigma atual na atividade, 
e a instituição de pesquisa vem enfatizando 
os resultados de cultivares lançadas e ou-
tras práticas, como a incorporação de palha 
do cereal ao solo (evitando queimadas), o 
uso da soca do arroz (que aumenta a produ-
tividade e diminui custos), o adequado ma-
nejo da água e as aplicações de nitrogênio.

Sobre as variedades da Embrapa, su-
prindo demandas levantadas pela ca-
deia produtiva com a equipe da empresa 
e a Universidade do Tocantins, três op-
ções representam 78% da produção no 
Estado: BRS Pampeira (49%), BRS Catia-
na (26%), e a mais recente, BRS A702CL 
(3%). A primeira propicia qualidade (ren-
dimento industrial superior a 68%) e alta 
produtividade (em torno de 10 t/ha). A Ca-
tiana garantiu resultados médios de 6.386 
kg/ha na safra 2018/19, chegando a 9.900 
kg/ha em Lagoa da Confusão, e redução 
no uso de fungicidas contra brusone, en-
quanto a ultima possibilitou usar menos 
herbicidas e obter 7.650 kg/ha.

culturA irrigAdA concEntrA-SE nAS 
várzEAS dA rEgião SudoEStE do EStAdo

tocAntinS firMA-SE coMo 
tErcEiro MAior Produtor coM 
Arroz irrigAdo E focAdo cAdA vEz 
MAiS nA utilizAção dE rEcurSoS 
tEcnológicoS SuStEntávEiS

PotEnciAl dE 
crESciMEnto

A orizicultura da região, salientou 
no seminário Enio Nogueira Becker, 
vice-presidente da Associação dos 
Produtores Rurais do Sudoeste 
do Tocantins, apresenta já boas 
produtividades “graças às variedades 
da Embrapa, que se adaptam bem, 
e aos produtores mais tecnificados, 
assegurando potencial de 
crescimento”. O empresário Ailton 
dos Santos Queiroz, com empresa de 
beneficiamento de arroz em Palmas, 
observou a melhora da qualidade do 
produto no Estado, desde 2007, com as 
pesquisas realizadas e novas cultivares 
surgidas, bem como reafirmou o 
desafio constante de alinhar produção, 
ambiente e sustentabilidade para 
atender aos objetivos buscados pela 
crescente cadeia produtiva do Estado.

Aposta natecnologia
[ tocAntinS ]
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tocAntinS EStABliShES itSElf AS toP irrigAtEd 
ricE ProducEr And iS incrEASingly focuSEd on 
rEnEwABlE tEchnologicAl rESourcES 

Irrigated rice is gaining momentum in the 
North of the Country, with the introduc-
tion of this productive system in the State 
of Tocantins, which establishes itself as 
third biggest national producer, likely to 

harvest a crop of 631 thousand tons in the 
2019/20 growing season, as predicted by 
the National Food Supply Agency (Conab), 
in May 2020. According to Embrapa Rice and 
Bean, based in Goiás and regional Tocantins 
nucleus, the growth stems from the use of 
more sustainable technologies, soaring pro-
ductive potential, more robust cultivars tol-
erant to diseases, and correct management 
of water, soil and inputs. 

Irrigated fields are especially common 
in the low-lying tropical areas in the State’s 
Southwest region, where the highlights are 

irrigAtEd croPS ArE MoStly 
locAtEd in thE StAtE’S 
SouthwESt rEgion

the municipalities of Formoso do Araguaia, 
with 110 production units: Lagoa da Con-
fusão, with 48; Pium and Cristalândia, 22; and 
Dueré, 12. The area devoted to irrigated rice 
in this region grew from 65 thousand to 107 
thousand hectares over the past ten years. 
For 2019/20 crop year, Conab’s state estimate 
points to almost 111 thousand hectares de-
voted to irrigated crop systems. 

The activity is part of and moves the sec-
tor across the State, which in 2019 held the 9th 
Seminar of the Rice Supply Chain, through the 
Union of the Tocantins Processors and part-
ners like Embrapa. Researcher Daniel Fragro-
so, from the company’s Regional Nucleus, 
insisted on sustainability as the current par-
adigm  of the activity, whilst the research in-
stitution has been emphasizing the results 
achieved from recently launched cultivars 
and other agricultural practices, like the in-
corporation of the cereal’s mulch (the farm-
ers no longer burn their fields), the use of the 
second-growth rice crop (which increases pro-
ductivity and reduces costs), proper water 
management and nitrogen applications. 

With regard to Embrapa varieties, fulfilling 
demands coming from the supply chain joint-
ly with the team of the company and the Uni-
versity of Tocantins, three options represent 
78% of the total production  in the State: BRS 
Pampeira (49%), BRS Catiana (26%), and the 
more recent BRS A702CL (3%). The first adds 
quality to the crop (industrial performance in 
excess of 68%) and high productivity (about 
10 tons/ha). The Catiana cultivar ensured aver-
age results of 6,386 kg/ha in 2018/19 crop year, 
reaching 9,900 kg/ha in Lagoa da Confusão, 
with reductions in the use of fungicides against 
rice blast, whilst the last one required less her-
bicides and achieved 7,650 kg/ha.

Bet on
[ tocAntinS ]

SoAring 
PotEntiAl

Rice farming in the region, 
highlighted at the seminar by Enio 
Nogueira Becker, vice-president of 
the Rural Producers’ Association of 
Southwestern Tocantins, is showing 
productivity gains “thanks to Embrapa 
varieties, which adapt well, along with 
highly technically oriented farmers, 
ensuring high growth potential”. 
Entrepreneur Ailton dos Santos 
Queiroz, with a rice processing plant 
in Palmas, mentioned the higher 
quality of the cereal in the State, since 
2007, a result of research work and 
the development of new cultivars, 
and he equally reaffirmed the 
constant challenge of the alignment 
of production, environment and 
sustainability in order to comply with 
the goals pursued by the ever-growing 
rice supply chain in the State.

technology

• O CEREAL NO TOCANTINS  • the cereal in tocantins

Sistema  Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t)
Irrigado 106,9/110,7 5.545/5.702 592,8/631,2
Sequeiro 12,9/11,8 2.409/2.324 31,1/27,4
Geral  119,8/122,5 5.207/5.377 623,9/658,6
Fonte: conab, junho de 2020. * estimativa.

OS úLTIMOS DADOS DA PRODUçãO DE ARROz NO ESTADO (2018/19 E 2019/20*)
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A área ocupada pelo arroz de se-
queiro, nas chamadas terras 
altas, e concentrada mais ao 
Centro e ao Norte do País, apre-
sentou declínio acentuado em 

fase recente, porém aponta sinais de reto-
mada. Pelos dados da Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab), entre o ci-
clo 2015/16 e o período 2018/19, o cultivo 
foi reduzido em 41,5% (de 607,7 mil para 
346,6 mil hectares), diminuindo também a 
produção, de 1,23 milhão para 816 mil to-
neladas (33,8%). Já a produtividade teve 
acréscimo de 16%, para 2.354 quilos por 
hectare, e isso ocorre também na safra 

cultivArES dE MAior 
rEndiMEnto EStão SEndo 
ofErEcidAS AoS ProdutorES

Arroz dE SEquEiro (ou dE tErrAS AltAS) no 
cEntro E no nortE rEcuou BAStAntE noS 
últiMoS AnoS, MAS coMEçA A rEcuPErAr 
ESPAçoS coM novAS AltErnAtivAS

Para ficar de 
novo por 

no Pivô
Outro aspecto destacado por 

Ângelo Maronezzi, e que pode 
representar fator de expansão futura 
do cultivo do arroz na região, é um 
trabalho intenso feito para introdução 
do cereal nas áreas com pivô central. 
Já se verificou alta produtividade junto 
aos que estão utilizando este recurso, 
como é o caso de um produtor de 
Sorriso (MT) que obteve perto de 7 mil 
quilos por hectare. “O produtor está 
ávido por rotações que deem retorno 
e já se vê bons exemplos com arroz 
(neste ano mais valorizado) irrigado 
no pivô, o que representa potencial 
enorme para o futuro do grão nas 
regiões com grande presença desses 
equipamentos, como Mato Grosso, 
Goiás e Minas Gerais”, assinala o 
diretor da empresa de pesquisa.

cima
2019/20 (previsão de 2.441 kg/ha), quan-
do voltou a crescer a área cultivada (6,8%).

O recuo ocorrido é explicado por vários 
fatores. Conforme observações feitas por An-
gelo Maronezzi, engenheiro agrônomo e di-
retor da Agro Norte Pesquisa e Sementes, 
por um lado interferiram o preço elevado 
da soja e a maior valorização do boi, restrin-
gindo espaços para o cereal. Por outro lado, 
uma peculiaridade do arroz nestas regiões, a 
de abertura de novas áreas de produção, fi-
cou mais difícil, aumentando a dependên-
cia das terras de pastagens ou velhas. E, ain-
da, segundo ele, os materiais disponíveis até 
há pouco, mesmo já tendo boa qualidade de 
grão, ainda eram de baixo potencial produti-
vo, o que se constituía em fator limitante.

Porém, neste ano já se verifica alguma re-
tomada no crescimento e o dirigente da em-
presa acredita que essa tendência possa se 
manter, de forma exponencial no Mato Gros-
so, maior produtor nacional do arroz de se-
queiro, e assim no Centro-Oeste e no Norte 
como um todo. Isso, segundo ele, acontece 
de modo especial pelo fato de que agora já se 
oferece material de potencial produtivo mais 
alto, que permite colher 6 a 7 mil quilos por 
hectare, utilizando adequada janela de plan-
tio e boa tecnologia de produção. As institui-
ções de pesquisa, como é o caso da Agro Nor-
te, estão apresentando estas alternativas.

A Agro Norte, com sede em Sinop, no Mato 
Grosso, atua há 27 anos no ramo, com ativi-
dades de melhoramento genético que resul-
taram aos 13 anos no lançamento da cultivar 
Cambará, um marco na época e que ainda 
hoje lidera a área de arroz de sequeiro no País. 
Atualmente, já apresenta opções de alta ca-
pacidade produtiva, como as variedades AN 
9005CL e AN 8001, a primeira inclusive apta a 
uso em áreas irrigadas em todo o País e a se-
gunda aliando característica importante de 
não acamamento. “São materiais adaptados 
à rotação de culturas e para terras velhas, o 
que estava faltando e deve ajudar a fortalecer 
novamente o segmento”, diz Angelo. 

A empresa já prevê para 2021 o lançamen-
to de outra forte cultivar para sequeiro, identi-

ficada como Aroeira, com alta produtividade 
e tolerância à seca, além de excelente qua-
lidade/classificação de grãos e soltabilida-
de na cocção, menciona o dirigente. E, ainda 
em termos de cultivares, lembra que na safra 
2019/20 foi importante no novo incremento 
de área a entrada da variedade AN 5015 como 
opção de safrinha no Mato Grosso, após co-
lheita de soja precoce em janeiro, possibilitan-
do produtividade na faixa de 3 a 4 toneladas 
por hectare.
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uPlAnd ricE in thE cEntrAl And 
northErn rEgionS hAS diMiniShEd 
conSidErABly ovEr thE PASt fEw 
yEArS, But iS BEginning to rEclAiM 
SPAcE with nEw AltErnAtivES

The area devoted to upland rice, 
in the so-called highlands, most-
ly concentrated in the Central 
and Northern regions of the 
Country, suffered a sharp de-

cline in recent years, but it is now signaling 
recovery. According to data released by the 
National Food Supply Agency (Conab), from 
the 2015/16 to the 2018/19 growing seasons, 
cultivation dropped 41.5% (from 607.7 thou-
sand to 346.6 thousand hectares), with the 
size of the crop falling from 1.23 million to 816 
thousand tons  (33.8%). As for productivity, it 
soared 16%, to 2,354 kilograms per hectare, a 
fact that also occurs in the 2019/20 growing 
season (estimated at 2,441 kg/ha), with the 
cultivated area on the rise (6.8%).

Several factors explain the shrinkage 
in planted area. According to observations 
by Angelo Maronezzi, agronomic engineer 

MorE EfficiEnt 
cultivArS ArE now 
AvAilABlE to fArMErS

and chief executive officer at ‘Agro Norte Re-
search and Seeds’, for one thing, interfer-
ence came from the higher soybean prices 
and highly valued beef cattle, diminishing 
the space for the cereal. On the other hand, 
a peculiarity of rice in these regions, the 
opening of new production areas, became 
more difficult, turning the crop more depen-
dent on degraded pasturelands. Still, ac-
cording to him, the cultivars available up to 
the past years, in spite of the good quality of 
the kernels, still had a low productive poten-
tial, which was a limiting factor. 

Nevertheless, in the current season 
growth resumption is slightly apparent, and 
the official of the company believes that this 
trend is likely to keep going, in an exponen-
tial manner in Mato Grosso, leading national 
producer of upland rice, and the same is like-
ly to happen in the Center-West and North, 
as a whole. This, according to him, happens 
especially because we now have cultivars of 
higher productive potential, reaching 6 to 7 
thousand kilograms per hectare, provided 
timely planting time is complied with and 
high technology is used. Research institu-
tions, as is the case of Agro Norte, are men-
tioning these alternatives.

Agro Norte, based in Sinop, State of Mato 
Grosso, has been operating in the segment 
for 27 years, with genetic enhancement initia-
tives, which, after 13 years, resulted into the 
launch of the Cambará cultivar, a landmark 
back then, and it is still the leading cultivar 
of upland rice in the Country. Currently, the 

research institution is offering other options 
with high productive capacity, like the vari-
eties AN 9005CL and AN 8001, the former can 
equally be used in irrigated rice fields all over 
the Country, and the latter is characterized 
by its efficiency against any lodging problem. 
“These cultivars are adapted to crop rotation 
systems and to areas long used for farming, 
thus strengthening the sector”, says Angelo.

The company is already anticipating the 
launch of another strong cultivar for up-
land rice, identified as Aroeira, highly pro-
ductive and tolerant to drought conditions, 
besides an excellent quality as far as grain 
classification goes and it cooks up fluffy and 
separated, the official explains. Still, in terms 
of cultivars, he recalls that in the 2019/20 
growing season, the AN 5015 variety played 
an important part in the additional planted 
area increase, as an option for the winter 
crop in Mato Grosso, after harvest of early 
soybean in January, leading to a productivi-
ty of 3 to 4 tons per hectare.

Staying on top

cEntEr-Pivot irrigAtion
Another aspect highlighted by Ângelo Maronezzi, with chances to represent 

a factor in the future expansion of rice fields in the region, is the great effort 
to introduce the cereal in areas that rely on center-pivot irrigation. High 
productivity rates have been ascertained in areas that use this irrigation system, 
as is the case of a rice farmer in Sorriso (MT) who harvested nearly 7 thousand 
kilograms per hectare. The farmer was eager for crop rotation schemes that 
bring in good returns, and current examples include rice depending on pivot 
irrigation (highly valued in the current year), thus representing an enormous 
potential for the future of the cereal in regions where center-pivot irrigation is 
quite common, like Mato Grosso, Goiás and Minas Gerais”, says the director of 
the research corporation. 

againonce

• ESTADOS DO SEQUEIRO
• upland states

Estados Área (mil ha)  Prod. (mil t)
Mato Grosso 110,4 358,1
Rondônia 42,4 137,5
Maranhão 81,9 118,2
Pará 31,7 68,5
Piauí 41,9 58,3

Fonte: conab

SITUAçãO NA SAFRA DE ARROz 2018/19
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Integração e rotação são ordenamen-
tos realçados e renovados pelos profis-
sionais de pesquisa e tecnologia no seg-
mento arrozeiro, como aliados para o 
grande objetivo da sua sustentabilida-

de. Eventos colocam em destaque esta fina-
lidade, como foi o caso da 30ª Abertura da 
Colheita do Arroz no Rio Grande do Sul, de 
12 a 14 de fevereiro de 2020, em Capão do 
Leão, que oficializou o início dessa operação 
na safra 2019/20. Junto com a entidade or-
ganizadora, a Federação das Associações de 
Arrozeiros do Estado (Federarroz), os apoia-
dores Instituto Rio-Grandense do Arroz 
(Irga) e a Embrapa enfatizaram esta questão.

EvEnto divulgA duPlA 
Arroz/SojA E PAStAgEnS 
PArA A inSErção dE gAdo

árEA técnicA rEitErA A iMPortânciA E 
oS BEnEfícioS trAzidoS PElA rotAção dE 
Arroz coM SojA E intEgrAção lAvourA-
PEcuáriA nA viABilizAção dA AtividAdE 

Vínculo

iMPActoS 
PoSitivoS

Em relação à integração lavoura-
pecuária, a Embrapa apresentou 
na abertura da colheita do cereal 
opções de pastagens de verão que 
desenvolveu para uso na rotação 
com as lavouras de arroz e soja.  
Expôs variedades perenes, como o 
capim elefante-anão BRS Kurumi, 
salientando o analista Marco Antônio 
Karam Lucas, da Embrapa Pecuária 
Sul, de Bagé (RS), que é importante 
o produtor ter, além das anuais, as 
perenes, para garantir alimento aos 
animais. Citou ainda benefícios da 
integração: maior produtividade pela 
ciclagem de nutrientes, estruturação 
do solo, controle de plantas daninhas  
e redução de pragas e doenças.

Além disso, foi demonstrado 
o impacto da irrigação no 
desenvolvimento das pastagens. O 
analista Sérgio Bender, da Embrapa 
Clima Temperado, unidade que 
sediou o evento, destacou a diferença 
que proporcionou esse recurso no 
rebrote e no porte das plantas, o que 
também impressionou produtores 
visitantes, como Carlos Augusto 
Wachholz, que integra arroz, soja e 
pecuária em Cachoeira do Sul. Ele 
pretende justamente ampliar a lotação 
animal no verão e viu uma alternativa 
interessante no experimento 
apresentado pela área de pesquisa.

reforçado
Além de outras culturas, o grande foco 

da proposta é direcionado à rotação do 
cereal com a soja, ao lado da implanta-
ção de pastagens que assegurem cober-
tura do solo e alimento para o gado a ser 
integrado na produção. “O objetivo é fa-
zer com que o produtor consiga intensifi-
car mais o uso do solo, com retorno pro-
dutivo e econômico, e menor impacto 
ambiental. Produzir na mesma área mais 
arroz, soja e carne”, enfatizou Igor Kohls, 
engenheiro agrônomo do Irga em Pelotas.

Materiais divulgados pelo Irga reiteram a 
relevância da soja para a lavoura arrozeira. 
Conforme circular técnica do órgão divulga-
da em março de 2020, assinada pelos pes-
quisadores Darci Francisco Uhry Junior e 
Pablo Gerszon Badinelli, do instituto, e pelo 
professor Enio Marchesan, da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), a soja vem 
sendo a principal opção de cultivo de grãos 
para rotação com arroz irrigado no Estado, 
devido à sua valorização econômica e aos 
benefícios gerados ao cereal, em especial 
por propiciar rotação de mecanismos de 
ação de herbicidas e, assim, o controle mais 
eficiente das plantas daninhas.

Na divulgação de resultados da sa-
fra 2018/19, o Irga aponta o espaço ganho 
pela soja na Metade Sul do Estado em rota-
ção com o arroz, realçando ainda o propó-
sito de aumentar a produtividade do cere-
al, com a melhoria das condições do solo. 
Menciona que a área da oleaginosa em ter-
ras baixas foi a maior nesta safra (312.105 
hectares colhidos), com a produção de 728 
mil toneladas, destacando-se a região da 
Campanha, com 57% do ambiente do ar-
roz cultivado com soja. Mas observa que a 
expansão tem se retraído face a problemas 
de produtividade da oleaginosa (ficou em 
2.333 kg/ha na última temporada).

Esta questão é abordada também na 
referida circular técnica do instituto, ana-
lisando um dos aspectos que desafia o 
cultivo de soja em terras baixas, a com-
pactação do solo, presente na maior par-
te destas áreas no Estado, em especial na 

zona Sul, na Região Central e na Planície 
Costeira Externa. O estudo conclui que o 
rompimento da camada compactada be-
neficia o estabelecimento e a produtivida-
de da soja, ao melhorar as condições físi-
cas do solo, mas também demanda alto 
consumo de combustível e potência do 
trator, o que exige avaliação do retorno 
econômico na escolha do mecanismo de 
rompimento desta camada.
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tEchnicAl dEPArtMEnt 
rEitErAtES thE iMPortAncE 
And BEnEfitS dErivEd froM 
ricE-SoyBEAn rotAtion And 
froM thE intEgrAtEd croP-
livEStock SyStEM, rESulting 
into A viABlE Activity

Integration and rotation are procedures 
highlighted and renewed by research and 
technology departments in the rice seg-
ment, as allies towards the relevant sus-
tainability goal. Events have a high re-

gard for this purpose, as was the case of the 
30th Opening Ceremony of the Rice Harvest 
in Rio Grande do Sul, 12 through 14 Febru-
ary 2020, when harvest of the 2019/20 grow-
ing season was officially kicked off. Jointly 
with the organizing entity, the Rio Grande 
do Sul State Federation of Rice Farmers’ As-
sociation (Federarroz), and the supporters 
Rio Grande do Sul Rice Institute (Irga) and 
Embrapa emphasized this question.

In addition to the crops, the relevant fo-
cus of the bid is directed towards the rota-
tion of the cereal with soybean, jointly with 
the establishment of pasturelands for en-
suring soil coverage and feed for livestock to 
be integrated with production. “The goal is 
to make it possible for the farmers to further 

EvEnt givES PuBlicity to 
thE ricE/SoyBEAn PAir And 
PASturElAndS for thE 
inSErtion of cAttlE

intensify the use of soil, as a productive and 
economic return, and lower environmen-
tal impact. The idea is to produce more rice, 
more soybean and more meat in the same 
area”, emphasized Igor Kohls, agronomic 
engineer from Irga in Pelotas.

Marketing materials promoted by the Irga 
insist on the importance of soybean for rice 
crops. According to a technical information 
newsletter of the organ, published in March 
2020, bearing the signatures of research-
ers Darci Francisco Uhry Junior and Pablo 
Gerszon Badinelli, from the institute, and by 
professor Enio Marchesan, from the Feder-
al University of Santa Maria (UFSM), soybean 
has turned out to be the best option for rotat-
ing with irrigated rice in the State, due to its 
economic value and the benefits it provides 
for the cereal, especially because it brings 
about herbicide mechanisms of action and, 
as a result, more efficient control of weeds.

At the dissemination of the results 
of the 2018/19 growing season, the Irga 
points to the space conquered by soybean 
in the Mid-South region of the State in ro-
tation with rice, equally highlighting the 
intention to increase the productivity of 
the cereal, through soil improvement ac-

tions. He mentions that the area devoted 
to the oilseed in the lowlands was the big-
gest in the current crop year (312,105 hect-
ares cultivated), with the production of 728 
thousand tons, where the Campanha re-
gion stands out from the other regions be-
cause 57% of the rice fields are devoted to 
soybean. He also observes that expansions 
have been restricted due to productivi-
ty problems that affected the oilseed (re-
maining at 2,333 kg/ha in the past season).

This question is also addressed by the in-
formative technical newsletter of the insti-
tute, analyzing one of the aspects that chal-
lenges the cultivation of soybean in lowlands, 
soil compaction, common in most of these 
areas across the State, especially in the South 
zone, in the Central Region and in the Exter-
nal Coastal Plain. The study concludes that 
the rupture of the compacted layer bene-
fits the establishment of soybean fields and 
the productivity of the crop, through the im-
provement of the physical conditions of soil, 
but it equally requires high fuel consumption 
and tractor power, which calls for an evalua-
tion of the economic return  when it comes 
to opting for the mechanism intended to rup-
ture this compacted layer. 

Unbreakable

PoSitivE iMPActS
With regard to crop-livestock integration, at the opening ceremony of the 

cereal harvest, Emprapa presented options of summer pasturelands appropriate 
for rice-soybean rotation systems. The corporation exposed perennial varieties, 
like dwarf elephant grass BRS Kurumi, whilst analyst Marco Antônio Karam 
Lucas, from Embrapa Cattle South, based in Bagé (RS), stressed the importance 
for the farmers to have perennial pasturelands in addition to the annual ones, 
so as to ensure enough feed for the animals. He also cited the benefits from 
integration: higher productivity stemming from the nutritional value of silage, 
soil structuring, weed control and reduction of pests and diseases. 

Furthermore, there was a demonstration of the impact of irrigation on the 
establishment of pasturelands. Analyst Sérgio Bender, from Embrapa Temperate 
Climate, unit that played host to the event, stressed the difference provided by 
this resource at plant regrowth and size of plants, a fact that greatly impressed 
visiting farmers, like Carlos Augusto Wachholz, who has introduced the rice-
soybean-livestock system in Cachoeira do Sul. He intends to expand the 
population of animals in summer, and witnessed an interesting alternative in the 
experiment presented by the research department.
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Um dos principais entraves para 
a produção de arroz atual-
mente são os custos de pro-
dução, que têm superado os 
ganhos em produtividade. 

Mas a irrigação por aspersão (por meio de 
pivôs) melhora essa realidade, resultan-
do em maior retorno, enfatizou Germani 
Concenço, pesquisador da Embrapa Cli-
ma Temperado, sediada em Pelotas, no 
Rio Grande do Sul, durante a abertura da 
colheita de 2020, realizada em fevereiro 
na estação experimental desta unidade em 
Capão do Leão, ao lado de Pelotas.

De acordo com as pesquisas desenvol-
vidas pela empresa, o cultivo de arroz com 
a utilização deste recurso oferece econo-
mia de 40% em água, na comparação com 
o sistema por inundação, normalmente 
usado, pois a irrigação é feita apenas para 
repor o que é perdido para o ambiente. Já 
o custo da lavoura no emprego deste mé-
todo, mesmo considerando uma pequena 
queda de produtividade, pode ser reduzi-
do em até 20%, em valor superior a R$ 1 
mil anuais por hectare.

Pelas observações feitas, reduz-se qua-
se pela metade o consumo de combustíveis 
do maquinário, o desgaste dos equipamen-
tos e a demanda de eletricidade no proces-
so. Do mesmo modo, verificou-se que o gas-
to em mão de obra é menor, uma vez que 

o pivô pode ser utilizado para exe-
cutar parte das operações de fer-
tilização e aplicação de agro-
químicos, enquanto o uso de 
nitrogênio, por exemplo, pode ser 
mais eficiente ao ser aplicado de 
forma parcelada na fertirrigação.

Ainda neste aspecto, a pesquisa 
registra maior uso de fertilizantes, em 
torno de 20% a 30%, mas ressalta que a 
adubação acaba beneficiando todo o siste-
ma e as culturas inseridas depois na área. 
Aliás, a rotação de culturas é considerada 
parte do processo produtivo, incluindo soja, 
milho, pastagens de inverno, assim como 
o plantio direto. Outro ponto destacado é 
que, embora se exija aplicações mais fre-
quentes de água, o manejo da lavoura é fa-
cilitado, porque a área permanece seca em 
todas as fases da produção.

O pesquisador Germani informou no 
evento que a irrigação por aspersão é indi-
cada de modo especial para áreas com de-
clive, de coxilha, com escassez de água e, 
também, propicia vantagens técnicas para 
produzir sementes de arroz. Além disso, 
lembrou que a produção obtida desta for-
ma pode ser mais valorizada em mercados 
exigentes, como o europeu, tendo em vis-
ta que garante diminuição da extração de 
água do ambiente, da emissão de metano e 
da presença de arsênio nos grãos.

SiStEMA foi divulgAdo nA ABErturA
dA colhEitA gAúchA do cErEAl EM 2020

irrigAção Por ASPErSão 
ProPorcionA EconoMiA hídricA E 
finAncEirA, colocAndo-SE coMo 
AltErnAtivA Ao Produtor PArA  
A MElhoriA dE rESultAdoS
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SPrinklEr irrigAtion SyStEM SAvES 
wAtEr And MonEy, And coMES AS 
An AltErnAtivE for fArMErS to 
iMProvE thEir rESultS

Major hurdles for the produc-
tion of rice nowadays in-
clude the production costs, 
as they have been outstrip-
ping productivity gains. But 

sprinkler irrigation (through pivots) im-
proves this reality, resulting into heftier re-
turns, said Germani Concenço, researcher 
with Embrapa Temperate zone, based in 
Pelotas, State of Rio Grande do Sul, during 
the rice harvest opening ceremony in 2020, 
held in February at the experiment station 
of this unit in Capão do Leão, near Pelotas. 
According to research works carried out by 
the company, the cultivation of rice with 
the use of this resource is responsible for 

SyStEM wAS diScloSEd 
At thE ricE hArvESt 
oPEning cErEMony in 
rio grAndE do Sul in 2020

40-percent water savings, in comparison to 
the normally used flooding system, as this 
type of irrigation just replaces the amount 
of water wasted to the environment. As 
to the cost of the field with the use of this 
method, though considering a minor de-
crease in productivity, could be reduced by 
up to 20%, representing upwards of R$ 1 
thousand per hectare a year. 

According to observations, the con-
sumption of fuel by the machines is reduced 
by almost 50 percent, and the same holds 
true for the wear and tear of the equipment 
and the need for electricity in the process. 
This has also led to the conclusion that labor 
costs dropped significantly, as the pivot can 
be used for carrying out operations related 
to fertilization and application of pesticides, 
whilst the use of nitrogen, for example, 
could be more efficient if applied partial-
ly at fertiirrigation. Still, within this context, 
research works have recorded higher use of 
fertilizers, of about 20% to 30%, but stress 

that fertilization ends up benefiting the en-
tire system and the crops that are grown af-
ter rice harvest. By the way, crop rotation is 
viewed as an integral part of the production 
process, including soybean, corn, winter 
pastures, as well as direct planting.

Another point that is highlighted is that, 
although more frequent water applications 
are required, field management is made 
easier, because the area remains dry dur-
ing all the production stages. Researcher 
Germani informed that sprinkler irrigation 
is recommended especially in areas with 
steep slopes, hills, with water deficiency, 
and it also provides for technical advantag-
es for the production of rice seed. Further-
more, he recalled that production obtained 
under this method could fetch better prices 
in the discerning markets, like Europe, see-
ing that it extracts smaller amounts of water 
from the environment, consequently less 
methane is produced and the presence of 
arsenic gas in the grains decreases.

Less water costand less
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Os arrozeiros do Estado do Rio 
Grande do Sul contam com 
um aplicativo de celular iné-
dito para realizar projeções 
de manejo e produtivida-

de da cultura. O produto, acessível, gratui-
to e moderno, pode ser acessado na versão 
web que está disponível (http://planejarroz.
cpact.embrapa.br) ou baixando o aplicativo 
que se encontra no Google Play. A tecnolo-
gia foi desenvolvida por Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Uni-
versidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga) e Ins-
tituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O 
lançamento do aplicativo de celular ocorreu 
na 30ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz, 
em fevereiro de 2020. A solução tecnológica 
faz parte da agricultura digital.

O PlanejArroz foi desenvolvido em ape-
nas 15 meses, mas está baseado em 15 anos 
de pesquisa, incluindo os estudos de feno-
logia/graus-dia e produtividade. No primei-
ro módulo, o aplicativo utiliza o método de 
graus-dia para estimar a data de ocorrência 
de seis estágios de desenvolvimento das 41 
cultivares indicadas, na média dos anos e 
na safra, visando o planejamento e a toma-
da de decisão sobre o manejo da cultura. O 
produtor escolhe o município da sua lavou-
ra, sendo disponibilizada a consulta a 131 
cidades gaúchas. As recomendações pres-
tadas pelo aplicativo são da Sociedade Sul-
-Brasileira de Arroz Irrigado (Sosbai). O se-
gundo módulo utiliza o modelo SimulArroz 
para estimar a produtividade de grãos, na 
média dos anos e na safra, das três cultiva-
res mais semeadas no Estado – IRGA 424RI, 
Guri INTA CL e Puitá INTA CL.

Para o pesquisador Silvio Steinmetz, 
da Embrapa Clima Temperado, Pelotas 
(RS), que coordenou o estudo ao lado dos 

tEcnologiA 
grAtuitA 
intEgrA 
inovAçõES dA 
AgriculturA 
digitAl

frEE tEchnology 
intEgrAtES digitAl 
AgriculturE innovAtionS

inStituiçõES PúBlicAS dESEnvolvErAM o 
APlicAtivo dE cElulAr PlAnEjArroz, quE AjudA 
o Produtor A dEcidir o MAnEjo dA lAvourA

Na palma da mão
parceiros públicos, a ferramenta vai me-
lhorar o manejo da lavoura. “O orizicultor 
tem uma cultivar importante e produtiva, 
mas ela não tem o rendimento esperado 
na lavoura pelo fato de o produtor não fa-
zer o manejo correto. Então, o aplicativo 
planeja e ajuda ele a tomar a decisão de 
realizar as práticas de manejo e adequar 
as informações conforme a safra”, destaca 
o pesquisador. Segundo ele, o objetivo é 
que o aplicativo auxilie o produtor a apli-
car as práticas de manejo de maneira cor-
reta e no tempo certo. “A produtividade é 
a grande novidade e só foi possível lançar 
esse produto com o esforço das quatro 
instituições públicas”, reconhece.

Um dos corresponsáveis pelo funcio-

namento do aplicativo, o programador 
Rômulo Benedetti, da UFSM, explica que 
a tecnologia cria uma interface na versão 
Mobile, onde integraram outros dois mode-
los de software, o SimulArroz ao GD Arroz, 
o que resultou no PlanejArroz. O software 
PlanejArroz atende aparelhos Android, por 
questões financeiras, e tem seu funciona-
mento da versão celular, com acesso à in-
ternet para obter informações das roda-
das. “Priorizamos colocar informações 
mínimas, apenas o que é necessário, não 
exagerar em texto, facilitar em termos de 
organização e obtenção dos resultados, e 
tem a opção de o usuário guardar e organi-
zar resultados para acessar no futuro, sem 
ter acesso à internet”, esclarece Benedetti.

The rice farmers in Rio Grande do 
Sul can now rely on an entire-
ly new cell phone app to project 
productivity and management 
practices for the cereal. This af-

fordable, modern and free of charge device 
can be accessed in the available web version 
(http://planejarroz. cpact.embrapa.br) or the 
app can be uploaded from Google Play. The 
technology was develop by the Brazilian Ag-
ricultural Research Corporation (Embrapa), 
Federal University of Santa Maria (UFSM), Rio 
Grande do Sul Rice Institute (Irga) and the Na-

In the palmhandof the
PuBlic inStitutionS hAvE dEvEloPEd A 
cEll PhonE APP known AS PlAnEjArroz, 
And it hElPS fArMErS dEcidE ABout 
fiEld MAnAgEMEnt PrActicES

tional Institute of Meteorology (INMT). The 
cell phone app was launched at the 30th Of-
ficial Rice Harvest Opening Ceremony, in Feb-
ruary 2020. The technological solution is an 
integral part of digital agriculture. 

The PlanejArroz was developed in a pe-
riod of only 15 months, but is based on 15 
years of research works, including phenolo-
gy studies/degrees-day and productivity. In 
the first module, the application utilizes the 
degrees-day method to estimate the occur-
rence date of six development stages in 41 in-
dicated cultivars, in annual average and crop, 
with an eye on planning and decision mak-
ing about the management of the crop. The 
farmers choose the municipality of their field, 
and the consultation is available in 131 mu-
nicipalities in Rio Grande do Sul. The recom-
mendations given by the application come 
from the South Brazilian Irrigated Rice Soci-
ety (SOSBAI). The second module utilizes the 
SimulArroz model to estimate kernel produc-
tivity, on the average of the years and crop, of 
the three most seeded cultivars in the State - 
IRGA 424RI, Guri INTA CL and Puitá INTA CL. 

Researcher Silvio Steinmetz, from Embra-
pa Temperate zone, based in Pelotas (RS), 
who coordinated the study together with 
public partners, understands that the tool is 
going to improve all field management prac-
tices. “Rice farmers possess an important 
and productive cultivar, but its performance 

in the field is not the desired one simply be-
cause the farmer fails to do correct manage-
ment. This is where the application comes 
in, it helps the farmer decide about the cor-
rect management practices and adjust all in-
formation in accordance with the crop”, the 
researcher comments. According to him, the 
aim is for the application to help farmers with 
using the management practices in the correct 
manner and at the right moment. “Productiv-
ity is the real novelty and it was only possible 
to launch this product  with the efforts of four 
public institutions”, he recognizes. 

One of the co-responsible members for 
the correct performance of the app, pro-
grammer Rômulo Benedetti, from the UFSM, 
explains that the technology creates an in-
terface in the Mobile version., where they in-
serted two other software models, the Sim-
ulArroz to the GD Arroz, which resulted into 
the PlanejArroz. The software PlanejArroz 
assists Android devices, for financial mat-
ters, and functions in the cell phone ver-
sion, with access to the internet to get infor-
mation about the rounds. “We give priority 
to minimal information, just the necessary, 
without any text exaggeration, making 
things easier in terms of organization and 
the achievement of results, and users have 
an option to keep and organize results  to ac-
cess in the future, without having access to 
the internet”, Benedetti clarifies .
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especiAl

Criado em 20 de junho de 1940 
como entidade pública e com 
a finalidade principal de in-
centivar, coordenar e superin-
tender a defesa da produção, 

da indústria e do comércio do arroz no Rio 
Grande do Sul, o Instituto Rio-Grandense do 
Arroz (Irga) chega aos 80 anos em 2020 com 
vigor renovado e missão reafirmada no sen-

coM SEdE novA E ProjEtoS 
rEModElAdoS, inStituto 
MirA A SuStEntABilidAdE

irgA chEgA AoS 80 AnoS EM 2020 coM vigor jovEM  
nA gErAção E nA difuSão dE SoluçõES E inovAçõES  
PArA A cAdEiA ProdutivA do Arroz rio-grAndEnSEsPecial

Espaço e desafiosrenovados
tido de gerar e difundir soluções e inovações 
para a cadeia produtiva gaúcha, a principal 
do País. Para tanto, quer cada vez mais con-
solidar o Estado como referência mundial 
na produção sustentável do cereal.

O instituto iniciou o ano festivo com sede 
nova na capital do Estado, Porto Alegre, em 
prédio adequado para tal em permuta com 
o Tribunal de Justiça. Nela, e em toda sua 
estrutura, onde se salienta o capacitado 
quadro de pessoal e a Estação Experimen-
tal do Arroz (EEA), em Cachoeirinha; seis co-
ordenadorias e campos experimentais re-
gionais, e núcleos de assistência (Nates) em 
41 municípios, a entidade revigora seus pro-
pósitos e desafios, resumidos na busca de 
aumento da produtividade, diminuição de 
custos e valorização do produto, para a sus-
tentabilidade do setor.

Nestes objetivos, a pesquisa esteve 
presente desde o início, com a incorpora-
ção de estação experimental, ganhou ên-
fase no desenvolvimento de cultivares e 
técnicas de manejo, desbancando o mate-
rial genético estrangeiro desde os anos de 
1970, e hoje oferece sementes para 60% 
das lavouras gaúchas, onde introduz sem-
pre novidades, como a recente Irga 431 
CL. A inovação ocorre em iniciativas como 
o Projeto 10+ e Soja 6.000, que em 2020 de-
verão receber novo impulso e remodela-
ção, “para garantir o cultivo sustentável, 
diminuir o uso de água e difundir o manejo 
correto da terra”, frisa Guinter Frantz, pre-
sidente do instituto desde 2015.

Esse trabalho, pontua o presidente, tem 
em mente sempre a busca de variedades 
com resistência e qualidade, para atender 
às exigências da indústria e do consumidor, 
e a extensão rural, pelo contato do técnico 
com o produtor em eventos de campo e ou-

tros, para levar as inovações e concretizar o 
sistema sustentável de produção. Mas lem-
bra que há também o chamado Custo Brasil, 
questões logísticas e estruturais, a valoriza-
ção no mercado, que requerem atenção am-
pla e multifacetada, onde o Irga exerce seu 
papel, ao lado de várias organizações estadu-
ais e federais, mantendo relações e integra-
ção fundamentais na representação do setor.

O principal dirigente atual destaca ainda 
o programa Provarroz, que se insere entre 
os grandes objetivos da instituição nos pró-
ximos anos, visando “a valorização do pro-
duto como alimento saudável, acessível, sa-
boroso e de baixo impacto ambiental”, por 
ações inclusive de alcance nacional, onde 
o arroz gaúcho abastece 70% do mercado. 
Com todo esse trabalho, que já se prolon-
ga por oito décadas e uma trajetória exitosa, 
Frantz mostra-se ciente da grande respon-
sabilidade que recai sobre quem está à fren-
te da organização, mas também confiante 
de que se está dando passos resolutos em 
direção ao melhor futuro do segmento.
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challenges
irgA turnS 80 in 2020 with 
rEnEwEd vigor in thE gEnErAtion 
And diSSEMinAtion of SolutionS 
And innovAtionS for thE SuPPly 
chAin in rio grAndE do Sul

Created on June 20, 1940, as a 
public entity, with the main pur-
pose of encouraging, coordinat-
ing and overseeing rice produc-
tion, industry and trade in Rio 

Grande do Sul, the Rio Grande do Sul Rice In-
stitute (Irga) turns 80 in 2020, with renewed 
vigor and a reaffirmed mission focused on 
generating and disseminating solutions and 
innovations for the State’s supply chain, the 
main one in the Country. To this end, it aims 
to consolidate the State as global reference in 
sustainable rice production. 

The Institute started the festive year with 
new headquarters in the capital city of the 
State, Porto Alegre, in a building appropri-
ate for this purpose, in a swap deal with the 
Court of Justice. In it, and in its entire struc-
ture, where the highly skilled staff work and 
coordinate the Rice Experiment Station 

with nEw hEAdquArtErS 
And rEModElEd ProjEctS, 
thE inStitutE AiMS At 
SuStAinABility

(EEA) in Cachoeirinha; six coordinating bod-
ies and regional trial fields, and assistance 
nuclei (Nates) in 41 municipalities, the en-
tity reinvigorates its purposes and challeng-
es, summarized in the pursuit of productiv-
ity, lower costs and product value, towards 
the sustainability of the sector.

With regard to these objectives, research 
has been present since the beginning, with 
the incorporation of the experiment station, 
it gathered momentum in the development 
of cultivars and management practices, dis-
crediting foreign genetic material since the 
1970s and now offering seed to 60% of the 
rice farms in Rio Grande do Sul, where it is 
constantly introducing novelties, like the re-
cent Irga cultivar 431 CL. Innovation occurs 
in initiatives like Project + 10 and Soy 6,000, 
which, in 2020, are supposed to receive new 
momentum and remodeling, to ensure sus-
tainable cultivation, reduce the use of water 
and disseminate correct land management 
practices”, insists Guinter Frantz, president 
of the institute since 2015.

This work, the president stresses, is al-
ways geared towards the pursuit of resistant 
and quality varieties, to meet industry and 
consumer requirements, rural extension 

services through the contact of the tech-
nician with the farmers  in field events and 
others, to introduce the innovations and 
successfully implement the sustainable pro-
duction system. But he recalls that there is 
also the so-called Brazil Cost, logistic and 
structural questions, value in the market, 
which require ample and multifaceted at-
tention, where Irga performs its role, along 
with several federal and state organizations 
keeping relationships and fundamental in-
tegration in the representation of the sector. 

The current chief officer also highlights 
the Provarroz Program, which is an inte-
gral part of the relevant objectives of the 
institution over the coming years, aimed 
at “increasing the value of the product as 
healthy food, accessible, delicious and of 
low environmental impact”, by actions 
within the national scope, where the rice 
from Rio Grande do Sul supplies 60% of the 
market. With all this work, which has been 
going on for eight decades, and a success-
ful trajectory. Frantz proves to be aware of 
the great responsibility inherent to the job 
of chief officer of the organization, but he is 
also confident in his decisive steps towards 
a better future for the sector. 

Scope andrenewed

Sé
rg

io
 P

er
ei

ra

Di
vu

lg
aç

ão

Ro
bi

sp
ie

rr
e 

Gi
ul

ia
ni



8180

fAtoS MArcAntES nA hiStóriA
 31/05/1938: Decreto 7.296 – Sindicato Arrozeiro é transformado   
  em Instituto do Arroz do Rio Grande
 20/06/1940: Decreto-Lei 20 cria oficialmente o Instituto 
  Rio Grandense do Arroz (Irga)
 20 e 21/02/1943: 1º Dia de Campo na Estação Experimental do Arroz
 1945: Lançamento da cultivar “Seleção 388”
 17/12/1949: Inauguração da Barragem do Capané, em Cachoeira do Sul
 1947: Lançamento da revista lavoura arrozeira
 1953:  Criação da 1ª Biblioteca do Irga na sede na 
  Av. Júlio de Castilhos, Porto Alegre.
 1961:  Lançamento da cultivar EEA 404
 1970:  Inauguração do 1º Núcleo de Assistência Técnica e 
  Extensão Rural (Nate), em São Gabriel
 1975:  Inauguração do Laboratório de Qualidade do Arroz
 1979:  Lançamento da cultivar BR-Irga 409 
  (seguida de várias outras)
 1992:  Sede administrativa passa para a Avenida das Missões, POA.
 1995:  Criação do Fundo Latino-Americano para 
  o Arroz Irrigado (Flar)
 1999:  Surgem cultivares Irga 418, 419 e 420 
  (e novas a partir de 2007)
 2001/02:  Lançamento do Projeto 10+
 2008:  Criação do Selo Ambiental Irga
 2015:  Criação do Programa Provarroz e do Projeto Soja 6.000
 2018:  Lançamento da cultivar Irga 431 CL
 2020:  Inauguração da nova sede na Capital do Estado.

hiStoricAl MilEStonES 
 31 May 1938: Decree 7,296 – Rice Farmers Union is transformed into 
  Rio Grande do Sul Rice Institute
 20 June1940: Decree Law 20 officially creates the Rio Grande do Sul 
  Rice Institute (Irga)
 20 and 21 Feb. 1943: 1st Field Day at the  Experiment Station
 1945: Cultivar release “Selection 388”
 17 Decemb. 1949: Inauguration of Capané Dam  in Cachoeira do Sul
 1947: Lavoura Arrrozeira  magazine is lauched
 1953: Creation of the 1st Irga Library at the headquarters in
  Júlio de Castilhos Avenue, Porto Alegre.
 1961: Release of cultivar EEA 404
 1970: Inauguration of  1st o 1º Rural Extension and Technical 
  Assistance Nucleus (Nate) , in São Gabriel
 1975: Inauguration of Rice quality Laboratory 
 1979: Release of cultivar BR-Irga 409 (followed by several others)
 1992: Administrative Headquartes move to Avenida das Missões, PoA.
 1995: Creation of the Latin American Fund for Irrigated Rice (Flar)
 1999: Release of Irga cultivars 418, 419 and 420 
  (and new ones as of 2007)
 2001/02: Inauguration of Project 10+
 2008: Creation of the Irga Environmental Label
 2015: Creation of the Provarroz Program and Project Soy 6,000
 2018: Release of Irga cultivar 431 CL
 2020: Inauguration of new headquarters in the Capital City of the State

Cultivares do Instituto Rio-Gran-
dense do Arroz (Irga), que com-
pleta 80 anos de existência em 
2020, dominam o plantio do 
cereal no Rio Grande do Sul, 

principal Estado produtor. Na safra 2019/20, 
conforme levantamento realizado pela Divi-
são de Assistência e Extensão Rural (Dater) 
com os núcleos da autarquia, a Irga 424 RI 
ocupou 463.500 hectares, 49,6% da área to-
tal semeada, enquanto a mais nova, 431 CL, 
lançada em 2018, já aparece em terceiro lu-
gar, com 79.599 hectares semeados, 8,52% 
do total, e confirma boas características ve-
rificadas nos experimentos, como alta capa-
cidade produtiva e qualidade industrial.

“O protagonismo do instituto é moti-
vo de orgulho para a pesquisa, a extensão 
e todo o Irga, provando que estamos ofere-
cendo um material que corresponde às ex-
pectativas dos produtores rio-grandenses”, 
salienta Ivo Mello, diretor técnico. Ressal-
ta, ao mesmo tempo, a importância do re-
latório ao dar a dimensão dos programas de 
melhoramento genético do Irga, Embrapa e 
Inta (variedades deste figuram no segundo e 
quarto lugares – Guri CL, com 18,72%; e Pui-
tá CL, com 5,15%), e evidenciar a boa mar-
ca alcançada pelo instituto rio-grandense, 
que já desenvolveu mais de duas dezenas 
de cultivares em sua história.

A Irga 431 CL, conforme a circular técnica 

02/2019 do instituto, é variedade de arroz ir-
rigado de ciclo precoce (120 dias), adaptada 
a todas as regiões orizícolas do Estado, da 
classe longo-fino, com alto potencial pro-
dutivo, excelente qualidade de grãos, re-
sistência à brusone e a herbicidas do grupo 
químico das imidazolinonas. A boa produ-
tividade foi comprovada nos ensaios (com 
média de 10,7 t/ha) e confirmada no ciclo 
2019/20, primeira safra com suas sementes 
comerciais, propiciando médias na faixa 
de 10 mil  t/ha, pelos resultados prelimina-
res. E destacou-se também a sua qualidade 
industrial, comparada à das variedades de 
grãos nobres, como se apurou nos testes, 
sublinha o diretor Ivo Mello.

Ainda conforme as observações feitas 
pelos pesquisadores, a variedade é muito 
responsiva à adubação (muito alta), desde 
que se utilize as boas práticas, com seme-
adura entre 15 de outubro e 10 de novem-
bro e com densidade de 80 a 100 quilos por 
hectare de sementes. O início da colhei-
ta deve ocorrer ao redor de 30 dias após a 
floração plena e durar no máximo três se-
manas, pois a cultivar apresenta pouca 
tolerância ao atraso na colheita. É salien-
tada ainda sua característica de resistên-
cia à brusone, considerada a doença mais 
importante da cultura e fator limitante da 
produtividade, dispensando inclusive a 
aplicação de fungicidas.

irgA 431 cl, lAnçAdA EM 2018, 
MoStrA ProdutividAdES  
dE 10 Mil kg/hA

MAiS novA cultivAr do irgA confirMA 
cArActEríSticAS AvAliAdAS noS 
EnSAioS, coM dEStAquE PArA oS AltoS 
rEndiMEntoS no cAMPo E nA indúStriA

Com vigor e

Ação
conSErvAcioniStA

O levantamento das cultivares foi 
estendido às áreas com sistematização 
e o sistema de plantio mais utilizado 
em 65% das áreas. O semidireto ganha 
destaque, com 60% do total, seguido 
de convencional em linhas (28,7%), 
pré-germinado (8,7%) e direto (5%). 
O Irga enfatiza que “os sistemas 
mais alinhados com a agricultura 
conservacionista (direto e semidireto) 
indicam que o investimento no 
planejamento antecipado com a 
adoção de sistema integrado de 
produção agropecuária, além de ser 
a estratégia que mais se harmoniza 
com os objetivos do desenvolvimento 
sustentável estabelecidos pela 
Organização das Nações Unidas, 
ainda contribui para um gradual 
incremento na produtividade média 
safra após safra”.
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lAtESt cultivAr rElEASEd By thE irgA confirMS 
trAitS ASSESSEd At on-fArM  triAlS, whErE 
thE ESPEciAlly intErESting fEAturE iS itS 
PErforMAncE At fiEld And induStriAl lEvEl

Cultivars released by the Rio 
Grande do Sul Rice Institute 
(Irga), which turns 80 in 2020, 
predominate in the ricefields 
of the leading producer of the 

cereal – the State of Rio Grande do Sul. In 
2019/20 crop year, according to a survey 
conducted by the Rural Extension and Assis-
tance Division (READ) of the autarchy nuclei, 
the cultivar Irga 424 occupied 463,500 hect-
ares, 49% of the total area planted with rice, 
whilst the most recent cultivar, 431 CL, re-
leased in 2018, is ranking third, with 79,599 
hectares dedicated to it, 8.52% of the total, 
and confirms the good characteristics ascer-
tained in the experiments, like high produc-
tive capacity and industrial quality.

“In its role as protagonist, the institute 
makes research, extension work and the 
entire Irga feel proud, attesting that we 
are offering material that corresponds to 
the expectations of farmers in Rio Grande 
do Sul”, stresses Ivo Mello, technical direc-

irgA 431 cl, rElEASEd in 2018, BoAStS 
Productivity lEvElS of 10 thouSAnd kg/hA

tor. At the same time, he insists on the im-
portance of the report that specifies the 
dimension of the genetic enhancement 
program run by Irga, Embrapa and Inta 
(varieties of this program rank second and 
fourth - – Guri CL, with 18.72%; and Puitá 
CL, with 5.15%), and attest to the relevant 
milestone achieved by the Rio Grande do 
Sul Rice Institute, which has already devel-
oped upwards of 20 cultivars in its history.

Irga 431 CL, according to the institute’s 
02/2019 technical newsletter, is an irrigated 
rice short-cycle cultivar (120 days), adapted 
to all rice growing regions in the State, and 
belongs to the class of fine long grain rice, 
highly productive, excellent kernel quali-
ty, resistant to rice blast and to herbicide of 
the imidazolines  group. Its good productiv-
ity was corroborated in the on-farm trials 
(with an average of 10.7 t/ha) and confirmed 
in the 2019/20 growing season, first season 

with its commercial seeds, resulting into av-
erage production volumes of about 10 thou-
sand t/ha, judging by preliminary results. 
Its industrial quality was also noteworthy, 
compared to noble varieties, as ascertained 
in the trials, argues director Ivo Mello.

Still according to observations by re-
searchers, the variety is very responsive to 
fertilization (very high) provided the best ag-
ricultural practices are applied, with seeding 
taking place from October 15 to November 
14, with a density from 80 to 100 kilograms 
of seed per hectare. Harvest should start 
around 30 days after full blossom and 
should be completed in three weeks, at the 
most, as this cultivar is not very tolerant to 
harvest delays. What is also of note is its re-
sistance to rice blast, considered to be the 
most serious disease of the crop and a lim-
iting factor as far as productivity goes, and 
there is no need to apply fungicides. 

conSErvAtion in Action
The survey of the cultivars was extended to system-oriented areas and to 

the most common planting system used in 65% of the areas. The semi-direct 
planting system gains momentum, comprising 60% of the total, followed by 
the conventional row system (28.7%), pre-germinated (8.7%) and direct (5%). 
Irga officials argue that “the systems most in line with conservation agriculture 
(direct and semi-direct) suggest that investments in anticipated planning, 
together with the adoption of the integrated agricultural production system, 
besides being the strategy greatly in harmony with the objectives of sustainable 
development, set forth by the United Nations Organization, further contribute 
towards higher average productivity levels season after season”.

qualityWith vigor and

• O POTENCIAL PRODUTIVO
• the productive potential

Safra T/ha
2015/16 10,9 
2016/17 10,4
2018/19 10,8

Fonte: irga.

PRODUTIVIDADE MÉDIA DA IRGA 431 CL 
ALCANçADA NOS ENSAIOS REALIzADOS
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pAinel
Panel

A resistência de plantas dani-
nhas já é uma realidade pre-
sente em praticamente todos 
os cultivos. Na cultura do ar-
roz irrigado, o primeiro regis-

tro de resistência deu-se em 1999, onde bi-
ótipos de Sagittaria montevidensis (aguapé) 
e de duas espécies de Echinochloa (capim 
arroz) mostraram-se resistentes aos inibi-
dores da ALS e auxinas sintéticas, respec-
tivamente. Nos anos seguintes, diversos 
outros registros foram documentados para 
as mais distintas espécies. 

De modo geral, o controle de plantas da-
ninhas na cultura do arroz irrigado é fator 
indispensável para a obtenção de elevadas 
produtividades. Entretanto, com o avan-
ço da resistência, esse controle vem se tor-
nando cada vez mais difícil e oneroso, não 
só para os agricultores como também pes-
quisadores, técnicos e extensionistas. En-
quanto no passado o controle consistiu ba-
sicamente na aplicação de um herbicida 
antes da entrada de água, hoje faz-se ne-
cessária uma associação de diversas prá-
ticas que constituem o manejo de plantas 
daninhas resistentes. A escolha dos herbi-
cidas, aplicação no momento correto, irri-
gação precoce e rotação de culturas são os 
principais fatores que definem o manejo e 
resultam no sucesso do controle de plan-
tas daninhas na cultura do arroz irrigado. 

Associada aos fatores citados anterior-
mente, soma-se a necessidade de novos 
herbicidas com mecanismos de ação distin-

tos aos já utilizados na cultura do ar-
roz irrigado para associação às prá-
ticas de manejo e garantir eficiente 
controle das plantas daninhas. Nes-
se contexto, a Corteva Agriscien-
ce lançou recentemente o Loyant®, 
herbicida pós-emergente pertencen-
te a um novo grupo químico (arilpicoli-
natos) dentro do mecanismo de ação das 
auxinas sintéticas para uso global em arroz. 

A introdução do herbicida Loyant® den-
tro do manejo químico de plantas daninhas 
é fundamental para a orizicultura, tratan-
do-se de um herbicida com mecanismo de 
ação pouco utilizado na cultura do arroz ir-
rigado. Loyant® controla eficientemente to-
das as plantas daninhas resistentes relata-
das até o presente momento, sendo elas 
Echinochloa crus-galli, Echinochloa crus-pa-
vonis (capim arroz), Sagittaria monteviden-
sis (aguapé), Cyperus iria e Cyperus difformis 
(ambas comumente denominadas jun-
quinho). As exceções são o arroz vermelho 
(Oryza sativa), que demanda tecnologias 
específicas para manejo químico, e o cumi-
nho (Fimbristyllis miliacea). 

Além das plantas daninhas citadas, 
Loyant® também possui registro para con-
trole de capim arroz coloninho (Echinochloa 
colona), junco (Cyperus esculentus), angi-
quinho (Aeschinomene denticulata) e pa-
puã (Urochloa plantaginea). Loyant® pode 
ser utilizado nos sistemas convencional e 
pré-germinado, em pós-emergência do ar-
roz e das plantas daninhas. Para garantir 

rESiStÊnciA dE PlAntAS A hErBicidA, 
uM doS PrinciPAiS contrAtEMPoS  
nA culturA do Arroz , PodE SEr 
contornAdA coM o loyAnt®, dA cortEvA

PlAntS rESiStAnt to hErBicidES, 
onE of thE MoSt SEriouS SEtBAckS 
in ricE croPS, could BE SurMountEd 
with loyAnt®, A hErBicidE 
lAunchEd By cortEvAPara manejar plantas

Dealing with  weeds
daninhas

u m 
contro-
le eficiente, é 
extremamente importante a aplicação em 
estágios iniciais de desenvolvimento (até 1 
perfilho para gramíneas e 6 folhas para as 
demais), bem como entrada de água ime-
diata para auxiliar na performance e evitar 
o surgimento de novos fluxos. 

Loyant® foi lançado em tempo recorde 
pela Corteva Agriscience, que fez um alto 
investimento em pesquisas para chegar 
a este resultado e atender às necessida-
des do mercado de arroz. A Corteva Agris-
cience é uma empresa focada no mane-
jo de resistência de plantas daninhas, e 
entende que este problema não é resol-
vido com uma única estratégia, mas sim 
com a realização de um manejo integra-
do. Desta forma, a Corteva mantém a re-
comendação de seus produtos dentro de 
uma análise criteriosa de cenários, visan-
do sempre proteger o potencial produti-
vo da cultura e levar satisfação ao produtor.

Cyperus iria

Sagittaria montevidensis

Echinochloa 
   crus-galli

Weed resistance to herbi-
cides has become a real-
ity in practically all culti-
vated crops. In irrigated 
rice fields the first record 

of resistance dates back to 1999, where 
biotypes of Sagittaria montevidensis  (wa-
ter hyacinth) and two species of  Echino-
chloa  (gulf cockspur grass) proved to be 
resistant to ALS inhibitors and synthetic 
auxins, respectively. In the years that fol-
lowed, several other records were docu-
mented of an array of species. 

In general, the control of weeds in irri-
gated rice fields is an indispensable factor 
if high productivities are to be achieved. 
Nonetheless, with resistance on the rise 
this control has become increasingly diffi-
cult and expensive, not only for the farm-
ers but for researchers, technicians and ex-
tension workers as well. While in the past 
the control consisted basically in the ap-
plication of a herbicide before water was 
allowed to flow into the field, nowadays 
there is need for a combination of sever-
al practices to deal with weeds resistant to 
herbicides. The choice of herbicides, appli-
cation at the right moment, early irrigation 
and crop rotation are major factors that de-
fine management practices and successful 
control of weeds in irrigated rice fields. 

In line with the above mentioned factors, 
there is need for new herbicides with action 
mechanisms that differ from the mecha-
nisms so far used in irrigated rice fields, and 
associate them with management practic-
es to ensure efficient control over weeds. 
Within this context, Corteva Agriscience re-
cently launched the Loyant®, post-emer-
gence herbicide that belongs to a chemical 
group known as arylpicolinates, within the 
action mechanisms of the synthetic auxins 

for global use in rice. 
The insertion of herbicide 

Loyant® into the chemical man-
agement of weeds is of funda-
mental importance for rice farm-
ing, as it is an herbicide with an 
action mechanism scarcely used 
in irrigated rice fields. Loyant®  ef-
ficiently controls all resistant weeds 
mentioned so far, and they are as fol-
lows:  Echinochloa crus-galli, Echinochloa 
crus-pavonis (gulf cockspur grass), Sagittar-
ia montevidensis  (water hyacinth),  Cyperus 
iria and Cyperus difformis (both commonly 
referred to as jonquils). The exceptions are 
red rice, Oryza sativa, which requires spe-
cific chemical management technol-
ogies and the one known as cum-
in (Fimbristyllis miliacea).

Besides the above men-
tioned weeds, Loyant®  is also 
registered for the control of 
jungle rice (Echinochloa colo-
na), Chinese junk (Cyperus es-
culentus), angiquinho (Ae-
schinomene denticulata) and 
marmeladegrass (Urochloa 
plantaginea). Loyant®  can be 
used in the conventional and pre-
germinated systems, on post-emer-
gent rice and weeds. The make sure con-
trol is efficient it is extremely important to 
apply it at the initial development stages 
(up to one stem for grasses and 6 leaves 
for all others), as well as immediate flow of 
water into the fields to help with its perfor-
mance and avoid the arrival of new flows. 

Loyant®  was launched in record time 
by Corteva Agriscience, a company that 
made heavy investments to achieve this 
result and see to the needs of the rice mar-
ket. Corteva Agriscience is a company fo-

cused on the management of weed resis-
tance, and understands that this problem 
is not solved by means of a unique strategy, 
but through integrated management prac-
tices. This is why Corteva recommends its 
products within the context of a strict anal-
ysis of the scenario, always aimed at pro-
tecting the productive potential of the crop 
and keep farmers satisfied. 
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A Usina Termelétrica São Sepé 
começou a fornecer energia 
elétrica para a rede em março 
de 2019, aproveitando como 
matéria-prima resíduo de ar-

roz. A unidade está localizada às margens da 
RS-149, no município com o mesmo nome 
situado na Região Central do Rio Grande do 
Sul. O início da venda de energia foi autori-
zado no mesmo mês pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel), após passar 
por testes de performance durante 96 ho-
ras de uso de toda a capacidade. O requisito 
foi cumprido com eficiência e a usina foi co-
nectada à subestação Formigueiro 69 KV da 
RGE Sul, também localizada em São Sepé. 

A inauguração da UTE São Sepé ocorreu 
em dezembro de 2018. O valor investido na 
planta foi de R$ 60 milhões. A UTE São Sepé 
tem potência instalada de 8 MW, com capa-
cidade para gerar 56 milhões de kW/h por 
ano a partir da queima da casca de arroz. São 
queimadas 70 mil toneladas de casca de ar-
roz por ano. A casca é fornecida por oito em-
presas arrozeiras da região de São Sepé. 

O empreendimento é de propriedade da 
Cooperativa Regional de Eletrificação Ru-

ral do Alto Uruguai (Creral) de Erechim e da 
Ceriluz de Ijuí, e mais as empresas Erechim 
Energia, BR Energia, de Porto Alegre; Minoz-
-zo Participações, de Nova Prata; e Energia 
203, de Santa Maria. As primeiras tratativas 
para estabelecer as parcerias pública e pri-
vada começaram em 2013, lembra Alderi 
Prado, diretor-presidente da Creral. Segun-
do ele, a usina tornou-se realidade graças 
às beneficiadoras de arroz, que assumiram 
o compromisso de fornecer a casca. “O pre-
feito Leocarlos Girardello também se empe-
nhou para instalar a usina no local”, destaca. 

“quem ganha com isso é São Sepé e a re-
gião, pois, além de gerar emprego e dar desti-
no correto à casca de arroz, a energia gerada 
pela usina vai ser consumida em âmbito local, 
ampliando a oferta de eletricidade e poden-
do atrair novos investimentos”, detalha. Cerca 
de 90% da energia que será gerada foi vendida 
em leilão ainda em 2015 por um período de 20 
anos. A compra foi feita por 28 distribuidoras 
de todo o País. Mesmo que a energia seja lan-
çada no Sistema Interligado Nacional (SIN), fi-
sicamente o consumo será local, pois vai estar 
disponível no sistema elétrico regional, a partir 
da subestação Formigueiro. 

uM doS BEnEfícioS 
dEStAcAdoS é o dEStino 
corrEto do rESíduo dE Arroz 

MAiS novA uSinA 
tErMElétricA à 
BASE dE quEiMA 
dE cAScA dE Arroz, 
EM São SEPé (rS), 
conSoME 70 Mil 
tonElAdAS Ao Ano 
E gErA 56 MilhõES 
dE kw/h 

Para
MuitA gEntE 
AtEndidA

A usina abastecerá até 30 mil 
domicílios – o que deve atender, 
na prática, entre 100 mil e 120 
mil pessoas. São Sepé tem cerca 
de 24 mil habitantes. Durante 
a construção da usina foram 
gerados 500 postos de trabalho 
e permanecem em atividade 
em média 30 pessoas. A cinza 
resultante da queima será usada 
na produção de cal mista por uma 
empresa de calcários da região.

A UTE São Sepé soma-se às 
demais usinas de casca de arroz 
que estão em operação no Rio 
Grande do Sul. Agora, no total, 
nove usinas geram energia da 
casca de arroz no Estado, de acordo 
com a Aneel. A casca representa 
de 20% a 22% do grão. “As usinas 
termelétricas contribuem para a 
redução de custos nas indústrias 
que beneficiam o arroz e também 
garantem destino correto para o 
resíduo”, observa o engenheiro 
agrônomo Tiago Barata, diretor-
executivo do Sindicato da Indústria 
do Arroz no Estado do Rio Grande 
do Sul (Sindarroz).

iluminariluminar
• ELETRICIDADE DA CASCA  • peel electricity

Usinas Ano  Potência (kW)  Município   
Urbano São Gabriel 1995 2.220 São Gabriel
Itaqui 2001 4.200 Itaqui
Camil Alimentos             2008  4.000 Itaqui
Sílica Verde do Arroz 2008 4.900 Alegrete
Engenho Coradini 2010 1.200 Dom Pedrito
Iguaçu Borja Energética 2011 12.500 São Borja
Caal 2012 3.825 Alegrete
SLC Alimentos 2015 5.800 Capão do Leão
São Sepé 2016 8.000 São Sepé
 Total   46.645
Fonte: agência nacional de energia elétrica (aneel), maio de 2020.

USINAS TERMELÉTRICAS NO RIO GRANDE DO SUL à BASE DE CASCA DE ARROz 

onE MorE ricE 
huSk-firEd 
thErMoElEctric 
PowEr PlAnt, 
in São SEPé 
(rS), conSuMES 
70 thouSAnd 
tonS A yEAr And 
gEnErAtES 56 
Million kw/h

The rice husk-fueled Thermoelec-
tric Power Plant in São Sepé be-
gan to supply electric energy to 
the power grid in March 2019. 
The plant is located on the mar-

gin of the RS-149, in the municipality with the 
same name, located in the Central Region 
of Rio Grande do Sul. Energy sales were au-
thorized in the same month by the Nation-
al Electric Energy Agency (Aneel), after going 
through performance tests during 96 hours 
operating at full capacity. The requirement 
was efficiently met and the power plant was 
connected to the RGE Sul substation For-
migueiro 69 KV, also based in São Sepé.

The inauguration of UTE São Sepé took 
place in December 2018. The money invested 
in the plant amounted to R$ 60 million. UTE 
São Sepé has an installed power of 8 MW, 
with the capacity to generate 56 million kW/h 
a year and is fueled by rice husk. Yearly con-
sumption of rice husk reaches 70 thousand 
tons. Eight rice processing companies in the 
region of São Sepé supply the husk.

The enterprise belongs to the Alto Uruguay 
Regional Cooperative of Rural Electrification 
(Creral) based in Erechim and to Ceriluz, based 
in Ijuí, plus the following companies: Erechim 
Energia, BR Energia de Porto Alegre, Minozzo 
Participações de Nova Prata and Energia 203 
in Santa Maria. The first negotiations towards 
establishing the public and private partner-
ships started in 2013, recalls Alderi Prado, 
chief executive officer at Creral. According to 

onE of thE BEnEfitS dErivEd froM it iS 
thE corrEct dEStinAtion of ricE huSk

him, the power plant became a reality thanks 
to the rice processing plants, as they under-
took the commitment to supply the neces-
sary rice husk. “Mayor Leocarlos Girardello 
equally spared no effort to bring the power 
plant to the municipality”, he stressed.

“This enterprise benefits São Sepé and the 
region, seeing that, besides generating jobs, 
there is the correct disposal of the rice husk, 
and the energy generated by the power plant 
will be consumed locally, expanding the avail-

ability of electricity, with chances to attract 
new investments”, he specifies. About 90% of 
the energy to be generated has already been 
negotiated at an auction in 2015, for a period 
of 20 years. The purchases were made by 28 
electricity distributors of the entire Country. 
Although this energy is supplied to the Na-
tional Interconnected System (SIN), physical 
consumption will be local, as it will be avail-
able in the regional electric grid, coming from 
the substation Formigueiro.

MAny PEoPlE ASSiStEd
The power plant has the capacity to supply energy to up to 30 thousand households – 

which, in reality, meets the needs from 100 thousand to 120 thousand people. São Sepé 
has a population of about 24 thousand people. During the construction of the power 
plant, about 500 job positions were generated, and now there are approximately 30 
people working in this power plant. The ash that results from the rice husk will be used 
for the production of mixed limestone by a limestone company in the region.  

UTE São Sepé is just one of the many companies fueled by rice husk in Rio Grande 
do Sul. Now, in all, there are nine power plants that generate energy from rice husk in 
the State, according to Aneel sources. The husk represents 20% to 22% of the kernel. 
“Thermoelectric power plants contribute towards reducing the costs of companies 
that process rice and they also ensure the correct disposal of this residue “, observes 
agronomic engineer Tiago Barata, executive director at the Rio Grande do Sul State Rice 
Industries Union (Sindarroz).
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Que o arroz é um alimento 
saboroso todos sabemos.

podem ser conhecidos através de:
Mas seus benefícios pra saúde, 

Descubra tudo em: www.irga.rs.gov.br

 
Anúncios no 
site do Irga

Vídeos Reportagens



A tecnologia nunca fez tanto pelo nosso futuro: chegou Loyant®. A proteção 
que seu arroz merece, com a produtividade que você precisa.

Prático
e econômico

Mais completo 
e efi ciente

Controla as 
principais plantas 
daninhas resistentes

Aplicação em pós-
emergência. Efi cácia antes 
e após a entrada da água

Novo grupo químico 
(Arilpicolinato)

Faixa azul: 
perfi l toxicológico e 
ambiental favorável

• Prêmio Desafi o Química Verde pelo Instituto de Química Verde da Sociedade Americana de Química
• Prêmio Agrow como “Melhor Novo Produto de Proteção de Culturas”
• Reconhecido com o “Prêmio R&D 100 de Responsabilidade Social Corporativa”2018

Fique por dentro das novidades 
do mercado do arroz em:

ACREDITENOARROZ.COM.BR

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
®,™ Marcas registradas da Dow AgroSciences, DuPont ou Pioneer e de suas companhias afi liadas ou de seus 

respectivos proprietários. ©2020 CORTEVA

Sua lavoura é seu maior patrimônio: 
faça render como nunca.
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