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Apresentação
O arroz é, depois do trigo e do milho, o principal alimento da humanidade. É extensivamente
cultivado no mundo, especialmente nos países
asiáticos, onde se concentram os principais produtores e consumidores deste cereal. O Brasil é o
principal produtor de arroz, fora os países asiáticos, e mantém um consumo elevado desse cereal.
A hegemonia na produção de arroz no Brasil
fica com o Rio Grande do Sul que fornece cerca de
60%-65% da produção nacional. Minas Gerais já
situou entre os três principais Estados produtores
desse cereal, nas décadas de 1960 a 1980. Hoje
constitui o segundo Estado maior produtor de arroz do Sudeste, perdendo apenas para São Paulo,
mas com volumes baixos de produção.
Contrapondo a esta tendência de declínio e
pela importância deste cereal na alimentação da
população brasileira, a EPAMIG disponibiliza
aos produtores e técnicos esta edição do Informe
Agropecuário sobre os avanços tecnológicos
para a cultura do arroz. Fonte de renda e de nutrição, a orizicultura é enfocada em seus aspectos
socioeconômicos, alimentares e ambientais, com
abordagem de temas como recursos genéticos,
pré-melhoramento e melhoramento genético,
cultivares lançadas, controle integrado de pragas
e doenças, qualidade de grãos em arroz, arrozes
especiais e tecnologias disponíveis para elevação
dos índices de produtividade, melhoria da qualidade do produto colhido, redução de custos de
produção e para sustentabilidade ambiental.
Este número do Informe Agropecuário
constitui o quinto sobre o agronegócio arroz.
A última edição foi publicada em 2004. Nesta,
portanto, são apresentadas as tecnologias geradas
nos últimos 14 anos pela pesquisa em arroz.
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Arroz de qualidade
na mesa dos brasileiros
O arroz, especialmente por suas propriedades nutricionais, possibilidades e facilidades de produção em
escalas diversas, é uma cultura agrícola com alto potencial
alimentar, para combater a fome no mundo, sobretudo
nas classes de renda mais baixas. Contribui para a dieta
básica de diversas populações, em especial a de países
asiáticos. O consumo mundial de arroz beneficiado na safra
2016/2017 alcançou, aproximadamente, 420 milhões de
toneladas, cultivados em cerca de 161 milhões de hectares,
e os maiores produtores e consumidores são China, Índia
e Indonésia.
O Brasil é o nono maior produtor e historicamente
tem produzido de 11 a 12 milhões de toneladas de arroz
em casca por ano, em área de, aproximadamente, 2,14
milhões de hectares. Atualmente, o Estado com maior destaque na produção de arroz é o Rio Grande do Sul, que,
em 2017, respondeu por 70,6% da produção nacional.
Minas Gerais, nos anos de 1990, destacava-se com
7,8% da produção nacional e, em 2017, respondeu por
apenas 0,1%, suficiente para atender a 3% do consumo
no Estado, o que o torna grande importador de arroz de
outras regiões, dentro e fora do País.
O importante papel desse cereal, seja por questão
social seja por questão econômica, envolve a segurança
alimentar e as atividades econômicas no campo e nas indústrias de beneficiamento, e, por isso, enseja maior apoio
a esta cadeia produtiva. Assim, a pesquisa agropecuária,
por meio do Programa de Melhoramento Genético do
Arroz, tem lançado cultivares mais resistentes às principais
pragas e doenças que acometem esse cereal, e adaptadas
às diversas condições edafoclimáticas, que, em conjunto
com as inovações no manejo, têm contribuído para maior
produtividade e lucratividade. Vale ressaltar que a qualidade
do arroz brasileiro é um grande diferencial, que, aliado à
maior competitividade, pode ampliar as exportações.
Esta edição do Informe Agropecuário visa levar aos
orizicultores informações técnicas sobre inovações e tecnologias para o setor, visando criar perspectivas para aumentar
a produção e abrir novos mercados para o arroz brasileiro.
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Qualidade do arroz brasileiro e maior
competitividade são fundamentais para
conquista de novos mercados
O diretor Comercial do Instituto Rio
Grandense do Arroz (Irga), Tiago Sarmento Barata, possui graduação em
Agronomia e mestrado em Agronegócios, pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS). É autor
de diversas publicações sobre panorama, perspectivas, consumo, produção,
competitividade, importação, gestão
ambiental, emprego e renda e qualidade do arroz. Participou de vários
eventos sobre o mercado de arroz no
Divulgação/Irga

Brasil e no exterior. Atuou como assis-

IA - Qual o panorama das lavouras
de arroz no Brasil e, especificamente, no Rio Grande do Sul? E
quais as perspectivas em relação
à área de plantio?
Tiago Sarmento Barata - A produção
brasileira de arroz tem apresentado estabilidade nos últimos anos, sendo a
redução da área plantada (em especial
nas lavouras de arroz de sequeiro, que
cedem espaço a culturas mais rentáveis) compensada pelo incremento de
produtividade (nas áreas de arroz irrigado). No Rio Grande do Sul, onde
se concentram 70% da safra nacional,
a produção de arroz vem-se manten-

tente executivo do Irga e foi professor
da Universidade de São Paulo (USP),
do curso MBA em Agronegócios.

do num patamar elevado, graças aos
crescentes índices de produtividade. A
consolidação desses elevados números
de safra não reflete, porém, as dificuldades econômicas pelas quais passa
o setor produtivo gaúcho. A condição
de descapitalização do setor produtivo tem como consequência a restrição
da capacidade de investimento e aporte tecnológico nas lavouras, porém o
desenvolvimento de variedades mais
produtivas e as condições climáticas
favoráveis têm garantido a estabilidade produtiva.
IA - A partir da análise sobre o mercado de arroz, quais as perspectivas

para o Brasil ganhar espaço no
mercado internacional desse
cereal?
Tiago Sarmento Barata - Temos um
produto de qualidade reconhecida e
valorizada mundialmente, mas a ocupação do espaço no mercado internacional de arroz depende da nossa
condição competitiva. Essa competitividade é o resultado da interação de
três fatores: preço do arroz no mercado doméstico, câmbio e preço de
operação dos nossos concorrentes.
Hoje, estamos num período favorável para as exportações graças ao
câmbio e à valorização do cereal no
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mercado externo. Temos que aproveitar essa janela.
IA - Em sua opinião, a qualidade de
grãos dos arrozes brasileiros,
especialmente, quanto à cocção,
atende bem às exigências do
consumidor?
Tiago Sarmento Barata - Plenamente. Somos reconhecidos internacionalmente por produzirmos um
arroz de qualidade superior. Isso se
deve tanto aos materiais (variedades)
desenvolvidos pela pesquisa, pelo
know how dos nossos produtores,
quanto à excelência do setor industrial. O consumidor brasileiro é extremamente exigente quanto à qualidade do arroz, e isso faz com que
as características relacionadas com
a cocção estejam sempre na mira da
pesquisa.
IA - O aumento na produtividade da
lavoura orizícola gaúcha e brasileira, nas últimas décadas, ocorreu em consequência de quais
fatores? Qual a contribuição
da pesquisa com o lançamento
de cultivares melhoradas mais
produtivas e o manejo da cultura?
Tiago Sarmento Barata - Sem dúvida alguma, o incremento de produtividade da lavoura orizícola deve-se
ao desenvolvimento tecnológico e ao
aprimoramento das práticas de manejo. Inclusive, a ação conjunta desses dois fatores vem sendo suficiente
para mascarar ou anular a sistemática descapitalização do produtor com
a consequente redução na capacidade
de aporte tecnológico na lavoura.
IA - Arrozes especiais no Brasil, como
os apropriados às culinárias
japonesas e italianas, têm futuro
no País? Os nossos produtores
podem apostar nesse nicho de
mercado?

Tiago Sarmento Barata - A diversificação da produção orizícola
é uma tendência sim. Demandada
pelo consumidor, a disponibilidade de arrozes especiais ainda é limitada e deve ser vista como uma
oportunidade de mercado. Devemos
incrementar o desenvolvimento de
tecnologia para atender esse nicho
de mercado. Vejo, inclusive, que temos que pensar no futuro do nosso
mercado de exportação. A qualquer
momento, grandes consumidores do
Sudeste Asiático baterão na nossa
porta para comprar arroz, daí teremos que ter o arroz que eles consomem, diferente do que estamos hoje
produzindo.

O consumidor brasileiro é extremamente exigente quanto à qualidade do arroz, e isso faz
com que as características relacionadas com a
cocção estejam sempre
na mira da pesquisa.

IA - Quais as principais ferramentas
que os nossos orizicultores têm
usado para controlar o arroz
vermelho, um dos principais
problemas no manejo da lavoura
orizícola?
Tiago Sarmento Barata - Entendo
que um dos principais problemas no
manejo da lavoura de arroz esteja
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na resistência das plantas invasoras.
E isso se dá pela falta ou equivocada assistência técnica aos produtores. Temos ferramentas de primeira
linha para a realização do manejo,
mas precisamos saber usá-las para
garantir a sua eficácia e longevidade. Precisamos usar mais a agronomia, ou seja, que as práticas de manejos a ser adotadas sejam realizadas de acordo com uma avaliação
técnica, considerando as particularidades da área. Atualmente, é comum
que muitos produtores adotem práticas de manejo por recomendações
genéricas de empresas de insumos.
IA - A população mundial tem demandado cada vez mais alimentos,
notadamente, cereais como arroz,
trigo e milho. Como o senhor
avalia a crescente escassez de
água no mundo e qual o comprometimento na oferta desses
alimentos?
Tiago Sarmento Barata - De fato,
vejo a escassez de água em condições adequadas ao cultivo como o
principal fator limitante à expansão
da produção mundial de alimentos.
Em especial nos países do Sudeste
Asiático, que são os catalisadores
da demanda por alimentos. O que é
visto como ameaça à segurança alimentar mundial, pode ser também
visto como uma excelente oportunidade para o produtor brasileiro.
Estamos numa das raras regiões do
Planeta que têm condições de expandir horizontalmente a produção,
temos água, tecnologia, know how,
não temos vulcão, nem movimentos sísmicos. Temos que aproveitar
essas vantagens, pois num ambiente de restrição, podemos ampliar o
mercado internacional para o arroz
brasileiro.
Por Vânia Lacerda

