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RESUMO 

Muito comum no sul do Brasil, o cultivo do arroz irrigado passa por melhorias a cada ano, seja no 

aspecto econômico, passando ao tecnológico com o desenvolvimento de novas cultivares, adaptadas 

a diferentes climas e mais resistentes ao ataque de pragas e doenças, e chegando até ao fator de 

manejo e preparo de solo ideais que visam otimizar o cultivo e alcançar altas produtividades, dando 

atenção a sustentabilidade do planeta e tendo como objetivo passar por freqüentes melhorias ano 

após ano.  
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ABSTRACT 

Very common in the south of Brazil, irrigated rice cultivation undergoes improvements every year, be it 

in the economic aspect, passing to the technological one with the development of new cultivars, 

adapted to different climates and more resistant to the attack of plagues and diseases, and arriving to 

the optimum management and preparation of soil that aim to optimize cultivation and achieve high 

productivity, paying attention to the planet's sustainability and having as objective to undergo frequent 

improvements year after year. 
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1. INTRODUÇÃO 

Sendo uma das mais importantes culturas produzidas no Brasil, o arroz contribui 

com aproximadamente 15 a 20% da produção de grãos no país, sendo cultivado 

praticamente o ano todo e tendo seu consumo difundido em todas as classes
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 sociais. Possui destaque no ponto de vista econômico e social, se 

responsabilizando por suprir a dieta básica de toda a população, com um 

considerável aporte de proteínas, sais minerais e calorias. 

Tradicionalmente cultivado na região Sul do Brasil, o sistema de cultivo de arroz 

irrigado (várzea), contribui com mais de 50% da produção nacional de arroz. Assim 

como as demais espécies cultivadas no país, o arroz irrigado necessita de um 

contínuo e eficaz apoio da pesquisa e de um aprimoramento constante de técnicos, 

extensionistas e produtores que possuam relação com esta cultura, visando 

melhorar e expressar seu potencial produtivo.  

 

 

 

2. ORIGEM E HISTÓRICO 
 

 O arroz é uma das cultivar mais antigas a ser cultivadas por isso sua 

história e trajetória é confundida sendo de difícil afirmação a época e quem 

começou a cultivar. (Pereira, 2017)  

 A cultura do arroz tem como um dos cereais mais produzidos e 

consumidos no mundo o qual se caracteriza-se por alimentar mais da metade 

da população mundial. Tendo a Ásia com 60 a 70% do consumo. No Brasil 

tem uma estimativa que a produção do grão é mais de 8,3 milhões de 

toneladas e mundialmente mais a produção de grãos é de 475 milhões de 

toneladas. (USDA/FAS,2015) 

  Segundo cientistas e diversos historiadores apontaram como os 

criadores, originário do arroz a região do sudoeste da Ásia incluindo a Índia 

qual é umas das regiões de maiores diversidades e onde ocorrem numerosas 

variedades do cultivar, tambéma China o qual o seu imperador tinha essa 

planta com sagrada, e o cultivar é considera até hoje como umas das 

principais fonte de alimentos da região. Nas literaturas chinesas se encontra 

as mais antigas referências ao arroz, sendo cerca deà mais de 5.000 anos.   

A duas formas silvestres do arroz cultivado que estão apontadas na literatura 

as quais estão afrente de algumas outras tipos de espécies são a espécie 
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Oryzarufipogon procedente da Ásia, originando a Oryza sativa, e a 

Oryzabarthii derivada da África Ocidental. A Oryza sativa é considerada 

polifilética, o resultado do cruzamento espontâneas variadas. 

 A chegada da cultura nas Américas passou por longas trajetórias 

passando por vários continentes onde começou pelas Filipinas, onde essa 

cultura é bem antiga, chegou no japão através dos chineses cerca de 100 

anos a.C. Os árabes introduziram nos países Mediterrâneos, os sarracenos 

levaram para a Espanha, e os espanhóis levaram à Itália. Assim passando 

pelos demais continentes da Europa até a chegada em Portugal os quais 

provavelmente introduziram nas Américas. (Souza, 2017) 

 No Brasil alguns autores apontam que o país foi uns dos primeiros a 

cultivar esse cereal em continentes americanos o qual o arroz era o “milho 

d’água” cultivada pelos tupis que colhiam nos alagados próximos ao litoral, 

bem antes da chegada dos portugueses que através de embarcações 

também deu início a cultivação do arroz no continente. Lavouras de arrozeiras 

já eram encontrada em terras brasileiras em 1587 na Bahia e Maranhão.  

 A primeira lavoura empresarial já então irrigada no Brasil foi em 1904, 

no município de Pelotas do Rio Grande do Sul, teve um grande impulso 

graças aos locomoveis a vapor que facilitava o transporte do cereal e 

acionavam bombas de irrigações, o que facilitava as inundações das 

lavouras. (PEREIRA, 2002). 

  Foi em 1904, no município de Pelotas, no estado do Rio Grande do 

Sul, que surgiu a primeira lavoura empresarial, já então irrigada. Depois, a 

cultura chegou a Cachoeira do Sul, no mesmo estado, e, a partir de 1912, 

teve grande impulso, graças aos locomóveis. Estes veículos, movidos a 

vapor, acionavam bombas de irrigação, o que facilitava a inundação das 

lavouras de arroz. (PEREIRA, 2002) 

 O arroz é consumido no mundo inteiro estando presente diariamente 

na alimentação sendo assim de grande importância nutricional e comercial.

 A Ásia lidera com aproximadamente 90% do cultivo e consumo do 

cultivar. Tendo em segundo lugar a América Latina em produção e o terceiro 

em consumo. Tendo o Brasil como maior produtor de fora do continente 
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Asiático. E mundialmente o Brasil se encontra entre os dez principais 

produtores de arroz com cerca de 11 milhões de toneladas para um consumo 

de 11,7 milhões de toneladas. Sendo essa produção com dois sistema de 

cultivo: Irrigado e sequeiro. 

 O irrigado é responsável por cerca de 65% da produção nacional, 

estando presente em todas regiões brasileiras, se destacando na região Sul 

que esta responsável por 60% da produção total desse cereal. Nas demais 

regiões são significativas, porem o sistema irrigado tem uma baixa 

rentabilidade, devido ao alto custo na produção e distorções de mercado. 

 

 

3. IMPORTÂNCIA ECONÔMICA 

 

O arroz é consumido e cultivado em todos os continentes do planeta, ganha 

destaque pela área de cultivo e produção, obtendo papel estratégico social ou 

economicamente.  

No mundo todo, cerca de 150 milhões de hectares são cultivados anualmente, 

chegando a produzir 590 milhões de toneladas, sendo que mais de 75% dessa 

produção se refere ao sistema de cultivo irrigado. (Quincozes, 2016) 

Em termos de valor econômico, o arroz é um dos grãos de maior importância. Em 

muitos países em desenvolvimento, é considerado o cultivo alimentar mais 

importante, principalmente na Ásia e Oceania, onde estão presentes 70% da 

população total dos países em desenvolvimento e 66% da população subnutrida 

mundial. Para cerca de 2,4 bilhões de pessoas é considerado um alimento básico, e, 

estima-se, que até 2050, haverá demanda para atender o dobro desta população. 

(Bandeira, 2016) 

Em relação ao balanceamento nutricional, o arroz pode ser considerado um dos 

melhores alimentos, sendo capaz de fornecer 15% da proteína e 20% da energia per 
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capita necessária ao homem, e sendo uma cultura totalmente versátil, capaz de se 

adaptar a diferentes condições de clima e solo, sendo considerado a espécie com 

maior potencial para combater a fome no planeta. (Quincozes, 2016) 

Cerca de 90% de todo o arroz do mundo é cultivado e consumido no continente 

Asiático. 

A América latina está em segundo lugar em produção, e terceiro em consumo. 

Da mesma maneira que na Ásia, o arroz é um produto que possui muita importância 

na economia dos países da América latina, devido ao fato de ser item básico na 

alimentação das pessoas, como por exemplo: No Brasil, Colômbia e Peru, ou devido 

ao fato de ser um produto com importância no comércio do exterior, por exemplo: 

Uruguai, Argentina e Guiana (exportadores) e Brasil, México e Cuba (importadores). 

O Brasil ganha destaque como o maior produtor que não pertence ao 

continente Asiático. No ano de 2001, a produção do país representou 1,8% do total 

mundial, e aproximadamente 50% da América latina. 

O Brasil se encontra entre os dez maiores produtores mundiais de arroz, com 

aproximadamente 11 milhões de toneladas para um consumo de 11,7 milhões de 

toneladas base casca. Essa produção provém de dois diferentes sistemas de cultivo: 

de sequeiro e irrigado. (Bandeira, 2016) 

As lavouras de arroz possuem grande importância econômica para o país. No 

ano de 2000, a produção totalizou o valor de R$ 3,34 bilhões, representando 6,7% 

do valor bruto da produção agrícola nacional (R$ 49,75 bilhões). Somente milho, 

soja, cana-de-açúcar e café possuem valor bruto maior que o arroz. (Quincozes, 

2016) 

O cultivo de arroz irrigado se responsabiliza por 65% da produção nacional, 

mas, apresenta baixa rentabilidade, pois o alto custo de produção e distorções de 

mercado favorecem esta baixa. (Bandeira, 2016) 

A rizicultura irrigada está presente em todas as regiões do Brasil, ganhando 

destaque na Região Sul, que é responsável, atualmente, por 60% de toda produção 

deste cereal. Nas outras regiões, as produções de arroz irrigado são irrelevantes. 
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A região Sul do Brasil, possui tradição na prática do cultivo de arroz irrigado, 

contribuindo em média com 53% da produção do país, sendo o estado do Rio 

Grande do Sul, o maior produtor brasileiro. 

Anualmente, as lavouras de arroz irrigado no RS, produzem cerca de 5 

milhões de toneladas, sendo considerado grande estabilizador da safra nacional, 

sendo responsável por 50% da produção do Brasil, a maior entre os estados da 

Federação. A representatividade desta produção é de 3,1% do PIB (Produto Interno 

Bruto) e chegando a gerar 175 milhões de reais em ICMS (Imposto para circulação  

de Mercadorias e Serviços) e 250 mil empregos no estado. A área de cultivo totaliza 

aproximadamente 950 mil hectares, apresentando uma produtividade média de 

5.500 kg por hectare, média próxima das obtidas em países que possuem tradição 

no cultivo de arroz irrigado, ficando pouco abaixo das obtidas no Japão, EUA e 

Austrália. (Bandeira, 2016)  

 

 

4. CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA E CULTIVARES 

O arroz é uma planta pertencente á família das gramíneas, do sub-grupo dos 

cereais, podendo atingir aproximadamente um metro de altura; possui raízes 

fibrosas que geralmente são ramificadas e de caule cilíndrico. As folhas de arroz são 

dísticas, com nervuras paralelinérvias, possuindo presença de lígula membranosa, 

também são estreitas, ásperas e pontiagudas, conseqüente da presença de 

epiderme com celular silicificadas. As flores possuem tamanho pequeno, com 

brácteas na base e dispostas em inflorescências secundárias do tipo espiga. Já o 

fruto é do tipo cariopse, indeiscente, seco e rodeado por duas glumelas ligadas. 

(Nplantas, 2017) 

Mudanças constantes na preferência de mercado, condições edafoclimáticas e 

na própria lavoura orizícola exigem dinamismo e criatividade ao desenvolver novas 

cultivares que atendam os anseios do arroz no agronegócio. (Fagundes, 2017) 



FERNANDES, Jhamer Har; FOGAÇA, Felipe Mateus; MARCONDES, Ítalo 

MARTINS, Rafael; MATTOS, Ayslã; QUEIROZ, Paulo Sérgio; SABUNDJIAN, Michelle Traete 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2016. 

,  7 
 

Em decorrência disto, os programas conduzidos no Brasil de pesquisa voltada ao 

melhoramento genético de arroz irrigado, usam estratégias metodológicas que 

buscam desenvolver genótipos de alta e estável produtividade, ou seja, que 

possuam adaptação aos sistemas de cultivo; resistência a pragas e doenças; 

tolerantes a salinidade, toxicidade por Ferro e ao frio. Além disso, devem possuir 

qualidade de grão que possa atender as exigências do mercado interno, assim como 

as exigências do mercado externo. O fato de liberar cultivares que apresentem 

melhoria genética no grão referente a qualidade nutricional, torna o arroz um 

alimento funcional. (Magalhães, 2017)  

 As características agronômicas e fenológicas das cultivares de arroz irrigado 

registradas no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, constam na 

Tabela 1 (Arroz irrigado, em Cultivares, na Pré-produção). 

 

Tabela 1. Cultivares de arroz irrigado (Fonte: Portal Embrapa) 

 

 

 

5. CLIMA E SOLO 
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Solos para essa cultura deve se ter uma topografia plana, com pequena 

declividade sendo suficiente para evitar uma estagnação desse solo, um solo 

sedimentar argiloso-homifero, ou somente argiloso, sobre uma camada permeável 

de sub-solo na superfície, para uma cultura de arroz irrigado é o que se tem de 

melhor.  

Nos países de alta produção a cultura do arroz é irrigado, no Brasil os estados 

que apresentam maior produção de arroz irrigado são RS e SC. Infelizmente, a área 

disponível para irrigação apresenta fatores limitantes no seu aproveitamento, pois 

depende da quantidade de água disponível, do consumo pelo solo, alto custo de 

investimento e mão de obra adequada, técnica de trabalho mais avançadas, já a 

fertilidade naturalmente baixa não apresentou-se como um fator limitante, pois o 

suprimento de nutrientes é plenamente atendido pelo manejo de calagem e da 

adubação adequados. 

Solos arenosos ou solos profundos não podem ser aproveitados por 

apresentarem fator anti-econômico, por serem solos laváveis e empobrecidos, 

dificultando a alimentação da planta pelas raízes (Criar e Plantar, 2017). 

Por ser uma planta hidrófila, as culturas irrigadas são mais desejadas sendo as 

melhores várzeas aquelas que oferecem sub-solo impermeável nos 20 a 25 cm da 

superfície, formados por planícies de rios, lagoas e lacunas, apresentando uma 

característica comum: a formação em condições variadas de deficiência de 

drenagem, essas várzeas possibilitam grande economia da água necessária á 

irrigação, mesmo as várzeas relativamente ácidas quando oferecem condições 

positivas de aproveitamento são boas e usadas para o cultivo do arroz, no estado de 

São Paulo a área com arroz irrigado representa menos de 10% do total utilizada 

para cultura do arroz (Criar e Plantar, 2017). 

Outras regiões também produzem esse cereal em latitudes bem distintas e com 

diferenças na duração do dia, de aproximadamente 12 horas, próximo ao Equador e 

de até mais de 14 horas no extremo sul do País. Pode se dizer que o fotoperíodo 

não é um fator limitante para essa cultura de arroz irrigado, usando cultivares 

recomendadas por pesquisas em cada região, e nas épocas de semeadura, embora 
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seja a região sul do pais a principal produtora. O fotoperíodo chega a ser um fator 

limitante quando se usa cultivares em lugares e períodos não recomendados 

(Sociedade Sul-Brasileira de Arroz Irrigado, 2005). 

A temperatura é um dos fatores climáticos de maior importância para 

crescimento, desenvolvimento e também para a produção. Em cada fase fenológica, 

tem suas temperaturas criticas, ótimas, mínimas e máximas. Sua temperatura ótima 

para o desenvolvimento fica entre 20 a 35 ºC para sua germinação, e de 30 a 33 ºC 

para sua floração, e de 20 a 25 ºC para sua maturação (Sociedade Sul-Brasileira de 

Arroz Irrigado , 2005). 

A planta é mais sensível a baixas temperaturas na fase de pré-floração ou 

especificamente na microsporogênese (estágio R2 da escala de Counce) período 

conhecido como emborrachamento. Segunda fase mais sensível é a da floração 

com faixa crítica para genótipos tolerantes ao frio de 15 a 17 ºC, e para os mais 

sensíveis de 17 a 19 ºC, levando a esterilidade dessa planta, os genótipos da 

subespécie japônica são as mais tolerantes do que as subespécies indica. 

Temperaturas diurnas acima de 35 ºC também podem causar esterilidade nas 

espiguetas (Sociedade Sul-Brasileira de Arroz Irrigado, 2005). 

Temperatura do solo também exerce papel importante na fase da germinação 

e na emergência sendo de 10 a 45 ºC, para a germinação sendo a ótima de 20 a 

35ºC, na emergência é de 12 a 35ºC, sendo a ótima 25 a 30ºC. 

O conhecimento da época de ocorrência dos diferentes estádios fenológicos 

da planta de arroz tem grande importância no planejamento e nas práticas e 

manejos usado na cultura, nesses estádios a diferenciação da panícula ou estádio 

R1 da escala de Counce ET AL.(2000) é o mais importante por estar associado com 

á adubação nitrogenada de cobertura, é uma fase muito variável, pois depende 

muito da temperatura. Em anos frios, a DP é retardada, já em anos quentes a DP é 

antecipada. Recentemente foi desenvolvido um programa de computador onde 

disponibiliza informações sobre sete subgrupos, envolvendo 36 cultivares em 17 

localidades. 
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6. PREPARO DO SOLO, ADUBAÇÃO E CALAGEM 

A calagem é definida como uma prática de correção do solo que tem como uma 

finalidade agir na redução de sua acidez, dando a uma determinada cultura melhor 

ambiente para que ela se desenvolva mais adequadamente e sem muitos 

problemas. Sabe-se que a calagem corresponde a utilização de calcário e que esse 

tipo de manejo oferece as plantas elementos como cálcio e magnésio, reduzindo o 

teor de elementos tóxicos como o alumínio e o ferro e aumentando o teor do ph do 

solo. 

 A calagem não é recomendada em situações em que o cultivo de arroz esta  

inundado, ou seja, no início de seu ciclo. 

Autocalagem é um processo de ação microbiana no solo que gradativamente vai 

acontecendo a redução do solo ate atingir um ponto de equilíbrio. 

A calagem deve ser  aplicada respeitando os nutrientes necessários, seguindo a 

lei de lieberg (lei do mínimo), já que aplicações sucessivas podem ocasionar 

incrementos menores. Deve-se manter as exigências do solo e a sua fertilidade 

aplicand em cobertura, adubação foliar, semeadura e pré-colheita. No arroz irrigado 

há necessidade de calagem e quando ph em água for <5,5 e sua saturação por base 

<65% na pré-germinação e transplante, com a inundação desde o início do ciclo. 

Adubação Nitrogenada: Essa adubação é ótima e é que traz mais resultados e 

uma melhor resposta do arroz irrigado, porém o clima, o nível de fertilidade do solo, 

plantas daninhas e tratamento fitossanitário interferem muito. Na pré-germinação 

não é recomendada, pois, pode ocorrer perdas por desnitrificação. Aplica-se 50% no 

início e 50% n diferenciação da panícula. 

Adubação Fosfatada: Não há uma resposta muito satisfatória sobre essa 

adubação, apesar do fósforo ser um nutriente muito disponibilizado por solos 

alagados. Ele é muito importante na fase inicial da cultura e sua difusão é favorecida 

por submersão. 
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Adubação potássica: O arroz irrigado tem pouca resposta sobre essa adubação, 

tende mais resultado quando aplicada em dose relativamente baixa deste nutriente. 

Adubação por enxofre: É indicado em solos pobres de matéria orgânica e argila. 

(20 kg/ha) 

Adubação com micronutrientes: Há uma discreta resposta sobre essa adubação, 

pois são bem providas de nutrientes. Nas situações em que se encontram 

deficiência de micronutrientes, pode aplicar adubos foliares e há uma recomendação 

de análise do tecido vegetal para identificação de problemas nutricionais. 

 

 

 

7. PROPAGAÇÃO E SEMEADURA 

A propagação é feita por semente (direta em sequeiro), em terrenos inundados,  

é feito em tufos com um numero variado de plantas e com 20 a 25 cm de 

espaçamento entre tufos. 

Sua propagação é via sementes em sequeiro e no sistema irrigado, em terrenos 

inundados, obtém-se tufos com várias plantas, tendo um espaçamento de 20 cm a 

25 cm entre eles. 

Os 4 principais sistemas de cultivo e semeadura do arroz irrigado, baseia-se 

basicamente em plantio direto, convencional, transplante e de pré-germinação. 

O convencional consiste em ter um ponto de umidade ideal, e a semeadura é 

realizada a lanço ou linha. Não é muito interessante esse sistema, pois pode ocorrer 

degradação do solo, tendo alto custo e elevada mão de obra também. 

O sistema de plantio, se torna mais viável pelo fato de ter um baixo custo e não 

necessitar de preparação do solo para receber a sementes, que são colocadas em 

covinhas no solo de ate 25 % da superfície do solo. Necessita realizar rotação de 

culturas. É quase impossível descrever alguma desvantagem nesse tipo de sistema, 
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pois contém baixo custo em maquinários, umidade ideal , menor custo de produção 

e moderado uso de insumos. 

O método de pré-germinação consiste no transplante de mudar pré-germinadas 

nos solos inundados, onde é realizado nivelamentos e preparo do solo inundados 

mesmo. Realiza-se aração em solo úmido, aração com grade de disco, 

destorroamento, enxada rotativa, com ou sem aração. 

Transplante de mudas tem como objetivo e produção das melhores mudas, 

divide-se em 2 partes:a produção de mudas e o transplantio. 

As mudas são feitas em caixinhas com fundos furados, de 60 cm x 30 cm x 5 cm 

e o transplante é feito quando se alcançar 12 cm as mudas. 

 

 
 
 

8. TRATOS CULTURAIS 

 

É importante abordar que as culturas irrigadas tem que suas produtividades 

são maiores do que a de sequeiro, as condições climáticas governam boa parte do 

vinculo de crescimento. A instalação exige infraestrutura complicada que é um fator 

limitante em questão sua exploração.  O solos normalmente tem que atender  nesse 

caso os solos tem que possuir em sua composição teor que de argila que implica a 

ser argiloso, alem disso e de extrema importância serem solos pouco profundos. 

Leva- se em conta que o terreno precisa apresentar condições fáceis de drenagem 

operação importantes na irrigação. Diques e canais planejados devem ser 

estabelecidos nesse sistema de cultivo (RODRIGUES, 2009). 

A aração das várzeas úmidas é feita com maquinas e implementos 

adaptados a esse tipo de cultivo utilizando rodas especiais em agricultura familiar 

utiliza- se a tração animal em áreas de cultivo em pequenos talhões (RODRIGUES, 

2009).   
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Na cultura irrigada por inundação quando bem conduzida livre de 

concorrências como: Arroz vermelho, Arroz preto, capituvas e outras a adubação 

poderá dar excelentes resultado (RODRIGUES, 2009). 

Adotar as práticas agrícolas que favorecem o desenvolvimento mais 

adaptável para a cultura em que buscamos o retorno econômico faz parte do 

sistema de cultivo, nesse caso para diminuir a competitividade da cultura com as 

plantas daninhas, principalmente na fase inicial de seu estabelecimento. Através do 

controle cultural pode- se adquirir formas e técnicas para diminuírem a população de 

plantas daninhas, dentre elas se destaca a rotação de cultura  e sucessão de 

culturas esses procedimentos tem grandes resultados em favor das recuperação de 

áreas infestadas , a favor desse métodos contra os arroz daninhos, também não fica 

de fora o emprego e uso de herbicidas que proporcionam um controle eficiente de 

arroz daninho e de mecanismos de ação diferentes daqueles usados normalmente 

em arroz irrigado, promovendo assim a rotação de modos de ação visando o manejo 

de plantas daninhas resistentes a herbicidas (UFMS, 2014). 

Consideramos também o emprego das práticas como: seleção de cultivares 

adaptadas à região de cultivo, semeadura na época recomendada, emprego da 

sistematização do solo, preparo adequado do solo, espaçamento entre linhas e 

densidade de semeadura recomendados para cada cultivar e sistema de 

semeadura. Com esses fatores de controle forem colocados em práticas assim 

exercera maior competitividade com as plantas daninhas. O sistema de cultivo em 

solo inundado, com sementes pré-germinadas, é uma alternativa importante para o 

manejo do arroz-daninho. E importante salientar também que  um sistema de 

irrigação com lâmina de água uniforme, proporcionando completa e permanente 

inundação dos quadros durante o ciclo da cultura, também pode diminuir 

consideravelmente a população de plantas daninhas, especialmente na fase inicial 

de desenvolvimento. Em contrapartida a semeadura em solo seco pode ser uma 

importante ferramenta para o manejo de plantas daninhas que se estabelecem em 

solo alagado, tais como sagitária, principalmente se as mesmas forem resistentes à 

maioria dos herbicidas utilizados no sistema (UFMS, 2014). 
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9. TRATAMENTOS FITOSSANITÁRIOS 
 

Ditar sobre a importância de um planejamento para adquirir um plano de 

exclusão para que patógenos não entrem em nosso sistema de cultivo isso se 

torna necessário para não encontrarmos problemas para eventuais controles de 

doenças, por isso, há inúmeras pragas quarentenárias A1 que se encontram em 

nosso país com disposição para infestações, através disso serão citadas as 

principais para serem apresentadas conforme essas ideia de tratamento 

fitossanitário. 

 Neste caso, as doenças que encontramos com frequência se destaca uma 

doença chamada brusone que é causada pelo fungo Magnaphorthe 

oryzae (Herbert) Barr, forma imperfeita Pyricularia oryzae (Cooke) Sacc., é 

considerada a doença mais destrutiva do arroz e ocorre em todo o território 

brasileiro. Alem de ifectar arroz podem milho, milheto, cevada e trigo. O seu 

sintoma ocorre desde o estádio de plântula até a fase de maturação da cultura. 

 Os sintomas nas folhas iniciam-se com a formação de pequenas lesões 

necróticas de coloração marrom e podem aumentar de tamanho e ficar elípticas. 

Seu controle pode- se utilizar cultivares resistentes, uso de fungicidas, praticas 

culturais, também realizando o bom preparo do solo, adubação equilibrada, evitar 

crecsimento exagerado da planta uso de sementes de boa qualidade 

fitossanitária e fisiológica; o plantio feito em um período mínimo de tempo e 

iniciado no sentido contrário à direção predominante do vento; incorporação dos 

restos culturais; profundidade de plantio uniforme; densidade de semeadura 

recomendada para a cultivar ou sistema de plantio; controle de plantas daninhas; 

destruição de plantas voluntárias e doentes; troca de cultivares semeadas a cada 

três ou quatro anos; plantio no início do período das chuvas(LEMES, 2011). 

 Também tem importância a doença mancha-de-grãos está associada com 

mais de um patógeno fúngico ou bacteriano e pode ser considerada como um 

dos principais problemas da cultura do arroz. Esta diminui a qualidade do grão 
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alem de depreciar a aparência dos grãos e reduzir a qualidade dos mesmos, a 

doença provoca redução da massa dos grãos e, consequentemente, perda no 

rendimento industrial. Seus sintomas começa com as manchas desde o início da 

emissão das panículas até o seu amadurecimento. Os sintomas são variáveis e 

dependem do patógeno predominante, do estádio de infecção e das condições 

climáticas.  A umidade alta pode ser condição favorável para doença ou seja a 

ocorrência de chuva durante a formação dos grãos. O acamamento, por provocar 

o contato das panículas com o solo úmido, são os casos mais diagnosticados. O 

seu controle é tratamento de sementes com fungicida diminui o inóculo inicial, 

aumenta o vigor e o estande. Uso de cultivares resistentes, quando disponível e 

uso de fungicidas sistêmicos no início da emissão das panículas(LEMES, 2011). 

 Consideramos que existe também a mancha-parda que é causada pelo 

fungo Bipolaris oryzae (Anamorfo, Breda de Haan) Shoem, é uma doença 

comum no Brasil, e assume grande importância econômica em arroz. Este fungo 

é um dos principais patógenos que causa a mancha-de-grãos. Seus sintomas se 

apresentam afetando a emergência das plântulas nas lavouras semeadas em 

outubro, logo no início do período chuvoso, e as plantas adultas próximas da 

maturação. Podem apresentar problemas também com as sementes infectadas 

apresentam redução na germinação e, em geral, os grãos manchados causam 

perdas no rendimento de grãos no beneficiamento. Nas folhas, os sintomas 

geralmente manifestam-se logo após a floração, com lesões circulares ou ovais 

com margem parda ou avermelhada e centro acinzentado ou esbranquiçado. O 

controle O tratamento de sementes com fungicidas reduz o inóculo inicial. Uso de 

cultivares resistentes, quando disponível e de fungicidas sistêmicos no início da 

emissão das panículas(LEMES, 2011). 

 A escaldadura, causada pelo fungo Monographella albescens (Thume) 

Parkison et., pode se manifestar em níveis significativos em todas as regiões 

brasileiras produtoras de arroz. Normalmente esta doença em regiões com alta 

precipitação pluvial. Seus sintomas são dispostos por pontuações de cor marrom 

ao longo das folhas se confudi com a mancha-de-grãos. Podem afetar também 

as bainhas que provocam sintomas parecido com os da folhas Nos grãos, o 
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fungo causa pequenas manchas do tamanho da cabeça de alfinete e, em casos 

severos, provoca descoloração das glumelas e as torna marrom-avermelhadas. 

O controle pode ser o Uso de sementes de boa qualidade fitossanitária. 

Aplicação de fungicidas tanto em tratamento de sementes quanto em 

pulverização, é indicada para o controle da doença. O manejo adequado da água 

e a rotação de cultura ajudam a diminuir a incidência da doença(LEMES, 2011). 

 O mau do pé é uma doença , causada por Gauemannomyces 

graminis (Sacc.) von Arx & D. Oliver var. graminis., foi. Sua do fungo 

sobrevivência se da em restos culturais e é disseminado pela chuva e pelo vento. 

Excessos de chuvas favorecem a disseminação. Seus sintomas são 

característico a uma coloração marrom escura ou preta na bainha, na base do 

colmo no primeiro e segundo nós e entrenós. Pode causar a morte de folhas e 

dos colmos. Os micélios aparentam serem grossos, pode se observar a morte 

dos perfilho e amadurecimento rápido dos grãos. O controle são As cultivares 

que variam em suscetibilidade, devendo-se evitar o plantio de cultivares muito 

suscetível(LEMES, 2011). 

 A ocorrência da mancha-estreita, causada por Sphaerulina oryzina K. Hara 

(Cercospora oryzae Miyake; syn. C. janseana (Racib) O. Const.), se torna um  

problema quando ocorre no início do ciclo da cultura, que a sua ação pode 

reduzir a área foliar fotossintetizante, provocar a redução de massa dos grãos e a 

rápida maturação dos mesmos, além da diminuição do rendimento final. Nas 

cultivares suscetíveis, a doença pode causar a senescência prematura e 

comprometer a produtividade e a qualidade dos grãos. Os seus sintomas podem 

ser típicos são manchas estreitas, finas, necróticas, alongadas no sentido das 

nervuras, de coloração marrom-avermelhada, que aparecem mais 

frequentemente nas folhas. Sintomas semelhantes podem ocorrer nas bainhas, 

colmos, pedicelos e glumelas seu controle é o uso de variedades resistentes é a 

medida mais indicada para evitar ou diminuir as perdas. Controles químicos com 

fungicidas registrados para a cultura e para a doença Usam de sementes sadias 

ou tratadas (LEMES, 2011).··. 
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10. COLHEITA E COMERCIALIZAÇÃO 

 

Durante a produção do arroz, a colheita e a industrialização são as últimas 

operações antes da comercialização. Onde nesses dois últimos processos tende 

haver uma atenção especial, pois nesta fase o custo agregado ao produto é mais 

alto, devido aos vários gastos realizados durante a produção. 

Para realizar uma boa colheita do arroz o teor de umidade deve estar entre 18 

a 23%. Se a colheita for feita com o teor de umidade mais elevado, pode ocorrer a 

presença de grãos em formação. Se for ao contrário, a umidade estiver mais abaixo 

pode ocorrer quebra dos grãos durante o beneficiamento e, se o grão for para 

semente pode afetar a vigor. 

A colheita dentre as demais operações é a que mais se destaca, 

desempenhando papel importante na produção de arroz. 

A colheita do arroz pode ser realizada por colhedoras de qualquer tipo, desde 

as de pequeno porte, tracionadas por trator, ate as automotrizes, dotadas de uma 

barra de corte de ate 6 metros de largura. Onde ao mesmo tempo essa maquina 

realizam as operações de corte, colhimento, trilha e limpeza. 

Em uma colhedora podem-se distinguir as seguintes funções: O corte da 

cultura onde logo após e direcionado para o mecanismo de trilha, onde se consiste 

na separação do grão da sua envoltura e de partes de suporte na planta e também 

separar da palha e limpeza. 

No sistema mecanizado de colheita de arroz as percas podem ocorrer por três 

motivos básicos: Antes da colheita, na plataforma da colhedora e nos mecanismos 

internos da colhedora. 

Antes da colheita: As percas que ocorrem antes da colheita devem-se ao 

realizar essa colheita fora de época, a ocorrência de chuvas em excesso, granizo e 
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ventos. Algumas cultivares pela influencia genética pode ocorrer a debulha natural. 

E também o ataque de pássaros. 

Na plataforma da colheita: Na plataforma da colhedora é o local onde ocorrem 

as maiores percas de grãos, podendo ocorrer uma perca de ate 85% do prejuízo. 

Plataforma convencional: Existem alguns pontos na plataforma que são 

responsáveis pelas percas que são os seguintes: 

Molinete: A baixa ou a excessiva velocidade podem ocasionar percas, ou 

devida a má posição na hora da operação da maquina. 

Barra de corte: Se as navalhas estiverem quebradas, tortas, sem fio, trincadas 

ou os dedos se encontrarem tortos podem ocasionar as percas. Também folga em 

algumas peças de ajuste na barra de corte. 

Velocidade da maquina: A colheita deve ser feita de maneira com que 

aproveite toda a largura da barra de corte, porem o avançando a maior ou menor 

velocidade, segundo as condições da cultura. 

Densidade da cultura: A densidade baixa da cultura pode dificultar o trabalho 

do molinete, deixando de recolher algumas plantas. 

Presença de plantas daninhas: A presença de plantas indesejadas pode 

contribuir para aumenta as percas. 

Umidade dos grãos: A umidade muito elevada ou a baixo pode ocasionar 

percas. 

Mecanismos internos da colhedora: Uma colhedora pode apresenta percas no 

cilindro, no saca-palha e nas peneiras. 

Perdas no cilindro: Pouca velocidade ou muita distancia entre o cilindro e o 

côncavo ocasionam essas percas, normalmente na forma de panículas sem 

debulhar. 

Perdas na peneira: Essa perca na peneira são causada geralmente por trilha 

curta, furos das telas muito fechados e ar mal dirigido, insuficiente ou excessivo. 
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O Brasil até a década de 80 foi um dos maiores exportador de arroz. Á partir 

da década de 80 o pais começou a importar pequenas quantidades, cerca de 5% da 

demanda total. Uma década depois, na década de 90 o Brasil se tornou um dos 

principais importadores deste cereal, atingindo 2 milhões de toneladas .  

Á partir da década de 90 a lacuna entre a produção e o consumo de arroz, 

começou a ser suprida principalmente pelo Uruguai e Argentina, que representam de 

85 a 90% da importação brasileira. 

Com essa alta importação que o Brasil realiza, os pais se encontra entre os 

dez maiores importadores, representando cerca de 5% do volume de exportação 

mundial. Esse grande volume de importação se da pelo grande consumo de arroz, 

que é de 74 a 76 Kg por habitantes ao ano. 

O arroz mais consumido no Brasil é o branco “in natura”, esse arroz precisa 

passar por um processo padrão de beneficiamento para a retirada da casca e o 

polimento. O estado físico do grão é importante para a classificação, que pode variar 

em relação a quebra dos mesmos (de 1 a 5), e também ao tamanho do grão , longo 

ou curto. 

Com relação ao setor industrial, as regiões maiores produtoras de arroz é o 

sul. Rio Grande do Sul e Santa Catarina é onde se encontrão os polos de produção, 

de beneficiamento e de empacotamento, que é uma região de grande produção, e 

assim são os principais fornecedores de arroz para os grandes centros 

consumidores, como Sudeste e Nordeste do pais. O RS opera atualmente com 

cerca de 350 engenhos, chegando a uma produção de até 3,7 milhões de toneladas. 

No entanto existem 600 engenhos no Brasil 

Da produção gaúcha de arroz, cerca de 12% fica no estado, do beneficiado 

70% é exportado para outros estados, sendo 50% para São Paulo e 20% para o Rio 

de Janeiro 
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Com relação ao preço de comercialização do arroz, esses são estabelecidos 

de acordo com a classe, tipo e porcentagem de grãos inteiros. Os preços são 

diferente entre o arroz do sistema irrigado e do de sequeiro.  

O estado de São Paulo e o principal consumidos do arroz tipo agulhinha 

proveniente da região sul, juntamente com Rio Grande do Sul exercem grande 

influencia na formação de preço do cereal. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que há espaço para o crescimento da produção de arroz no 

Brasil. O direcionamento dos investimentos podem seguir as pesquisas no sentido 

de aumentar a produtividade nas áreas com menores tecnologias, o que não impede 

a continuação de procedimentos que visam o aumento dessa variável em regiões 

que possuam tecnologia avançada.  

Também há outro fator que mereça incentivo para o aumento da produção: 

retomada de investimentos em áreas próprias para o cultivo do arroz, em diversas 

regiões do Brasil.  

Associados a estes fatores, o acompanhamento técnico e especializado, 

novas tecnologias, produtos e serviços que busquem agregar valor ao cultivo de 

arroz irrigado no Brasil, indicam que esta prática pode vir a crescer ainda mais no 

decorrer dos próximos anos. 
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