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RESUMO  

 

POTENCIAL DE PRODUTIVIDADE E PRODUTIVIDADE EXPLORÁVEL NAS 

LAVOURAS DE ARROZ IRRIGADO NO SUL DO BRASIL 

 

AUTOR: Pablo Mazzuco de Souza 

ORIENTADOR: Alencar Junior Zanon 

 

Na busca da intensificação sustentável da produção de arroz foram conduzidas 

349 unidades de produção (UDs) (10.182,9 ha) durante as safras 2017, 2018 e 

2019 em lavouras de arroz irrigado nas 6 regiões produtoras no Rio Grande do 

Sul (RS), Brasil. Os objetivos foram: i. determinar quantos % do potencial de 

produtividade (Yp) estão as lavouras de altas produtividades; ii. determinar a 

época de semeadura nas seis regiões produtoras de arroz no Rio Grande do Sul 

que permitem alcançar alta produtividade a nível de lavoura; iii. determinar o 

incremento de produção de arroz em casca, se todas as lavouras alcançarem 

80% do do potencial de produtividade. As UDs foram divididas em quartis, foi 

estimado o Yp para o primeiro quartil (baixas produtividades, BP) e quarto quartil 

(altas produtividades, AP). O fator data de semeadura foi determinado 

comparando as AP x BP através do test t ou Mann-Whitney Rank e através da 

função limite foi determinado a perda de produtividade por dia de atraso na data 

de semeadura. As UDs de AP estão entre 66 e 105% do Yp. As épocas de 

semeaduras destas lavouras estão entre os dias 19/09 a 08/11 e variaram de 

acordo com a região produtora de arroz. As perdas de produtividade em função 

da época de semeadura variaram de 62 a 450 kg ha-1 dia-1 no banco de dados 

analisado. Com a utilização de boas práticas de manejo e alcançando 80% do 

Yp é possível aumentar a produção de arroz em casca no RS em 4 milhões de 

toneladas na atual área agricultável. 

Palavras-chave: Oryza sativa (L); intensificação; sustentabilidade; potencial de 

produtividade; data de semeadura. 
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ABSTRACT 

 

YIELD POTENTIAL AND YIELD EXPLOITABLE IN IRRIGED RICE 

FARMING IN SOUTHERN BRAZIL 

 

AUTHOR: Pablo Mazzuco de Souza 

ADVISOR: Alencar Junior Zanon 

 

In the search for the sustainable intensification of rice production, 349 production 

units (UDs) (10,182.9 ha) were carried out during the 2017, 2018 and 2019 

growing seasons in the 6 irrigated rice producing regions in Rio Grande do Sul 

(RS), Brazil. The objectives were: i. determine how many % of the yield potential 

(Yp) the high yield fields are; ii. to determine the sowing date in the six rice-

producing regions in Rio Grande do Sul that allow reaching high yield at field 

level; iii. Determine the increase in paddy rice production in RS, if all crops reach 

80% of the potential yield. The UDs were divided into quartiles, the Yp was 

estimated for the first (low yields, BP) and fourth quartile (high yields, AP). The 

sowing date factor was determined by comparing the AP x BP through the t test 

or Mann-Whitney Rank and through the boundary function that the yield loss per 

day of delay in the sowing date. AP UDs are between 66 and 105% of Yp. The 

sowing dates of these crops are between 09/19 and 11/08 and varied according 

to the rice producing region. Yield losses as a function of sowing date ranged 

from 62 to 450 kg ha-1 day-1. With the use of good management practices, with 

the best sowing time and an 80% increase in Yp in all irrigated rice crops, it is 

possible to increase the production of paddy rice in RS by 4 million tons in the 

current area arable 

Index terms: Oryza sativa (L); intensification; sustainability; yield potential; 

sowing date. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cenário mundial de demanda por alimento é desafiador para a 

agricultura, pois as projeções indicam que até 2050 a população mundial 

aumentará para 9,7 bilhões de pessoas, um incremento de 2,3 bilhões de “bocas 

para alimentar” (ONU, 2020). Produzir alimentos para garantir a segurança 

alimentar será uma meta audaciosa, pois o aumento deverá ser na ordem de 

70% e com sustentabilidade. Nesse sentido, umas das principais culturas para 

garantir a segurança alimentar é o arroz, por ser rico em carboidratos e base da 

nutrição humana para mais de três bilhões de pessoas no mundo (FAOSTAT, 

2021). É possível aumentar 25 a 30% a produção de arroz no mundo até 2050 e 

esse aumento virá principalmente de ganhos de produtividade (Yuan et al., 

2021). Nos últimos 10 anos a produção de arroz no mundo aumentou 11%, 

entretanto 93,1% desse aumento da produção ocorreu pelo incremento da área, 

que foi de 3,4%, enquanto que a produtividade aumentou 32 Kg ha-1 ano-1 no 

mesmo período (FAOSTAT, 2020). 

Produzir mais com sustentabilidade será o grande desafio da agricultura 

mundial, desta forma o conhecimento deverá ser focado para cada ambiente de 

produção, pois as respostas variam de lavoura para lavoura (Meus et al., 2020). 

Para alcançar o objetivo de produzir mais dentro de cada lavoura, com o mesmo 

recurso disponível, exigirá conhecer o potencial de produtividade (Yp), as 

lacunas de produtividade (Yg) e os fatores que limitam o aumento da 

produtividade de cada ambiente de produção. A partir disso, definir ações que 

garantam o aumento da produtividade com o mínimo impacto ambiental 

(Cassman, 2003; Lobell et al, 2009; Van Ittersum et al., 2013; Yuan et al., 2021). 

Dezenas de pesquisadores investem energia, esforços e recursos 

estimando o Yp e o Yg das diversas culturas ao redor do mundo (Lobell et al., 

2009; Grassini et al., 2011; Yuan et al., 2021; Van Ittersum et al., 2013; Ribas et 

al., 2021). Em arroz a nível global, o trabalho mais recente mostrou que o 

potencial de produtividade variou de 5,9 a 14,8 Mg ha-1 com maior potencial nas 

regiões subtropicais (Yuan et al., 2021). O potencial de produtividade é definido 

como o máximo rendimento alcançado pela cultura sem limitação ou fator de 

redução, em ambientes irrigados é determinado apenas pela genética, 
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temperatura, CO2 atmosférico e radiação solar (Lobell et al., 2009; Grassini et 

al., 2010). 

Fora do continente asiático o Brasil é o maior produtor de arroz, com uma 

produção anual de aproximadamente 13 milhões de toneladas, cultivados em 

uma área de 1,9 milhões de hectares (CONAB, 2021). Desta produção, 73% vem 

do Rio Grande do Sul (RS), onde se cultiva arroz irrigado em aproximadamente 

1 milhão de ha, divididas em 6 regiões produtoras (Figura 1). Está divisão foi 

proposta pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) órgão responsável por 

pesquisa, extensão e políticas relacionadas ao arroz no RS (SOSBAI, 2018; 

CONAB, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização geográfica do Rio Grande do Sul no Brasil, com destaque 

para a divisão das 6 regiões produtoras de arroz irrigado. Fronteira Oeste (1), 

Campanha (2), Região Central (3), Planície Costeira Interna (4), Planície 

Costeira Externa (5) e Zona Sul (6). 

A região Sul do Brasil é composta por um ambiente subtropical que 

apresenta um dos maiores potenciais de produtividade de arroz do mundo (Yuan 

et al., 2021). Nessa região, há solos de várzea com boa fertilidade natural, oferta 

de radiação solar e temperatura para obtenção de altas produtividades de arroz 

e ampla disponibilidade de água para a irrigação (Fageria et al., 2007; Steinmetz 

et al., 2013). O Sul do Brasil apresenta um Yp que pode chegar a 15,6 Mg ha-1 

na região oeste do RS, em virtude da maior oferta de radiação solar (Ribas et 

al., 2021; Duarte Júnior et al., 2021). Entretanto, práticas de menejo, como a 

época de semeadura determinam se a oferta ambiental disponível as plantas 

será mais ou menos favorável para altas produtividades. Como por exemplo, 
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maior ou menor oferta de radiação solar e temperatura ao longo do ciclo da 

cultura. Em situações que o atraso da época de semeadura do arroz no sul do 

Brasil pode reduzir a produtividade em 42 kg ha-1 dia-1, a partir de 1º de setembro, 

e que no grupo dos melhores produtores alguns obtém produtividades de 

aproximadamente 14 Mg ha-1 (Ribas et al., 2021).  

Os trabalhos visando determinar as práticas de manejo que provocam 

perda de produtividade nas lavouras de arroz irrigado no Sul do Brasil foram 

realizados na condição potencial e/ou a nível de estado (Ribas et al., 2021; 

Duarte Júnior et al., 2021). Porém quando o foco é intensificação sustentável da 

produção de arroz, há a necessidade de determinar o Yp, o Yg e a época de 

semeadura ideal a nível individual de lavoura. Em virtude dessa lacuna de 

conhecimento, foram conduzidas 349 unidades demonstrativas em três safras 

agrícolas (2017 a 2019) com práticas de manejo para obtenção de altas 

produtividades. Essas parcelas foram instaladas em lavouras comercias dos 

produtores nas 6 regiões produtoras de arroz do Rio Grande do Sul, totalizando 

uma área de 10.182,9 hectares, com o foco de determinar quais são os fatores 

biofísicos e de manejo que permite a nível de lavoura alcançar altas 

produtividades 

  

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Estimar o potencial de produtividade e identificar práticas de manejo 

determinantes para obtenção de altas produtividades em lavouras comerciais de 

arroz irrigado no Sul do Brasil. 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

i. Determinar em quantos % do potencial de produtividade estão as lavouras que 

obtém altas produtividades de arroz irrigado do Sul do Brasil;  

ii. Determinar a época de semeadura nas seis regiões produtoras de arroz no 

Rio  Grande do Sul  que permitem alcançar alta produtividade a nível de lavoura;  
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iii. Determinar o incremento de produção de arroz em casca, se todas as lavouras 

alcançarem 80% do potencial de produtividade. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 O ARROZ IRRIGADO NO MUNDO E NO SUL DO BRASIL 

O arroz (Oryza sativa L.) é uma planta de metabolismo C3 originária do 

continente asiático, pertencente à família das Poaceae e ao gênero Oryza 

(Kissmann, 1999; Oliveira, 2017). A cultura desempenha uma importante função 

socioeconômica, pois compõe a base alimentar de mais de 3 bilhões de pessoas 

e fornece mais de 20% das calorias necessárias à vida humana. Além disso, é a 

principal fonte de renda para milhões de estabelecimentos rurais familiares ao 

redor do mundo (Cantrell, 2002). 

Mundialmente, são produzidas mais de 780 milhões de toneladas de arroz 

em 162 milhões de hectares, portanto o arroz é o segundo cereal mais produzido 

no mundo. O continente asiático é responsável por 90,6% dessa produção, 

seguido pelo continente americano (5,2%) e africano (3,5%) (FAOSTAT, 2021). 

A China é o maior produtor (193,7 milhões de toneladas anualmente), seguida 

da Índia (142,4 milhões de toneladas anualmente) e Indonésia (54,8 milhões de 

toneladas anualmente) (FAOSTAT, 2021). O Brasil produz arroz desde a latitude 

0º até 34º S e ocupa a nona posição no ranking mundial de produção de arroz. 

Porém é na região subtropical de 28 a 34º S, no estado do Rio Grande do Sul 

(RS) que está concentrada mais de 70% da produção nacional, contribuindo com 

mais de 8 milhões de toneladas ano-1 (FAOSTAT, 2021; IRGA, 2021).  

A produtividade de arroz no RS aumentou 36% década-1, nos últimos 100 

anos, enquanto que a produção aumentou 800 mil toneladas década-1, valores 

acima dos observados na Ásia, responsável pela produção de 90,7% do arroz 

no mundo (IRGA, 2020). Neste continente os indicadores são de 11,6 e 13% de 

incremento em produtividade e produção, respectivamente nos últimos 10 anos 

(FAOSTAT,2021). 
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Figura 2. Histórico da evolução da área de cultivo, produtividade e incremento 

de produtividade ao longo de 100 safras de arroz irrigado no Sul do Brasil. 

Os grandes incrementos de produtividade estão associados a grandes 

revoluções que aconteceram na lavoura de arroz do Sul do Brasil. O primeiro 

grande triunfo foi na década de 1970 e 1980 com o surgimento das cultivares do 

grupo moderno que possuíam maiores produtividades e mais adaptadas como a 

a BR IRGA 409 (Lopes et al., 2008). Entre 2001 até 2010 foi o segundo grande 

avanço de produtividade, se recuperou o declínio da década anterior, resultando 

em um incremento de 650,6 kg ha-1 década-1. Devido principalmente as 

contribuições da engenharia genética, por exemplo o sistema de produção 

Clearfield ®, que se baseia no uso de um herbicida capaz de eliminar o arroz 

daninho, permitindo uma facilidade ao produtor para manejar áreas infestadas 

por esta espécie. Essa tecnologia que foi lançada em 2004, aliado às práticas de 

manejos preconizadas pelo Projeto Commun Fund For Commodities (CFC) e 

pelo Projeto 10, dois grandes projetos de extensão e transferência de tecnologia, 

com objetivo em comum de aumentar a produtividade de arroz no Rio Grande 

do Sul, através de melhores práticas de manejo (Menezes et al., 2012). Mais 

recentemente de 2011 até 2021 a lavoura do sul do Brasil teve outro grande salto 
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em produtividade de 368,9 kg ha-1 decada-1, fruto do “Projeto 10+”, também com 

objetivo de aumentar a produtividade e a lucratividade dos orizicultores de forma 

sustentável. 

2.2 O PROJETO 10+ NO SUL DO BRASIL 

Uma parceria entre Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) e o Fundo 

Latino-americano do Arroz Irrigado (FLAR) com objetivo principal de aumentar a 

produtividade das lavouras de arroz irrigado do Rio Grande do Sul criaram um 

projeto de transferência de tecnologia chamado Projeto 10+. Começou em 2016, 

sendo executado pelos 40 Núcleos de Assistência Técnica (NATE’s) do IRGA, 

nas 6 regiões arrozeiras do RS. 

O primeiro ano do Projeto 10+ (2015/2016) teve um carácter de 

diagnóstico das lavouras e capacitação dos extensionistas do IRGA em como 

produzir mais com melhores práticas de manejo e de que forma transferir as 

informações para os produtores. As práticas de manejo estão na Tabela 1 e 

foram transferidas aos produtores seguindo a metodologia “produtor à produtor” 

(Pulver et al., 2005). Neste modelo identifica-se os produtores líderes nas 

diferentes regiões, e nas suas lavouras comerciais instala-se parcelas 

demonstrativas visando alcançar altas produtividades. A difusão se dá através 

das parcelas demonstrativas via roteiros técnicos e/ou dias de campo, onde os 

produtores da localidade podem acompanhar o conhecimento gerado nas 

parcelas demonstrativas. O objetivo desse modelo de difusão é que ao final da 

estação de crescimento se atinja o maior número de produtores possível e que 

esses possam levar o conhecimento técnico adquirido e aumentar a 

produtividade das suas lavouras. 

A metodologia “produtor a produtor” proposta por Pulver et al., (2005) é 

um sistema híbrido de transferência de tecnologia baseado em outros sistemas 

como o Vilage Leader da China e Rice Check da Austrália. Essas metodologias 

consistem em selecionar um produtor líder, para instalar as UDs. Após trabalhar 

com grupos de produtores fazendo visitas periódicas similar a Trainning & 

Visitation de Israel e nos momentos chaves da cultura como implantação, 

desenvolvimento e pré-colheita, realizar encontros e reuniões técnicas (Jardim, 

2005). Souza et al., (2019) avaliaram a metodologia no município de Agudo, 
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região central do RS, e encontraram que a média de produtividade dos 

produtores que participam de 1 ou 2 reuniões técnicas foi de 8,6 Mg ha-1 e dos 

que participam de 3 ou mais, as médias foram de 9,3 Mg ha-1 enquanto que os 

que não participam obtiveram 5,9 Mg ha-1, demonstrando que a técnica foi eficaz 

no município. 

Tabela 1. Práticas de manejo e recomendações realizadas nas unidades 

demonstrativas (UDs) durante as safras 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

Prática de manejo Recomendação 

Planejamento da lavoura Garantir a eficiência de todos processos de 

manejo 

Identificar os limitantes e definer os planos de 

ação 

Definer o sistema de produção e estratégias 

de manejo 

 

Preparo antecipado  Garantir época adequada de semeadura 

Época de semeadura Garantir a melhor oferta ambiental 

Semente certificada visando atingir o potencial de produtividade 

Escolha da cultivar e proteção com 

tratamento de sementes 

 

Densidades Garante população adequada para altos 

rendimentos 

Densidades de 70 a 100 Kg ha-1, buscando-

se populações de 150 a 220 plantas m-2 

Calibração da semeadora 

Adubação de base Baseada na análise de solo 

Calibrada conforme a cultivar utilizada, época 

de semeadura e histórico da área 

Controle de plantas daninhas Baseado em rotação de mecanismos de ação 

e uso de pré-emergentes, histórico da área e 

produtos registrados 

Adubação de cobertura Em condições ideais (solo seco), a maior 

parte da dose de nitrogênio (N) seja aplicada 

em solo seco entre os estádios V3-V4, 

irrigação imediata 
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Manejo da irrigação Garante eficácia dos processos de manejo, 

principalmente no controle de plantas 

daninhas e incorporação do N no solo  

Manejo de pragas e doenças Baseado no uso de cultivares resistentes a 

doenças, histórico da área, monitoramento e 

nível de dano econômico 

 

2.3 POTENCIAL E LACUNAS DE PRODUTIVIDADE DE ARROZ 

O Yp é determinado por CO2, água, temperatura, radiação solar e 

genética. A água e nutrição são fatores limitantes, e as plantas daninhas, 

doenças e as pragas são fatores que reduzem a produtividade (Lobell et al., 

2009; Grassini et al., 2010; Van Ittersum et al., 2013). A diferença entre o 

potencial de produtividade e a média obtida pelos agricultores é chamado de 

lacuna de produtividade (Yg) e a medida que a produtividade média dos 

agricultores se aproxima do Yp, torna-se cada vez mais difícil aumentar a 

produtividade média na fazenda. Essa estabilização ou platô de produtividade, 

ocorre quando os rendimentos dos agricultores atingem cerca de 75 a 80% do 

Yp (Lobell et al., 2009; Deng et al., 2019; Xavier et al., 2021). 

Existe um esforço muito grande de diversas instituições e pesquisadores 

a nível global determinando Yp, Yg e fatores que explicam a diferença entre as 

médias obtidas pelos agricultores e o Yp, denominado projeto Global Yield Gap 

Atlas - GYGA (www.yieldgap.org). Essa plataforma utilizou a mesma 

metodologia para estimativa do Yp e Yg, nos mais de 70 países e 13 culturas 

agrícolas já inderidas no GYGA. 
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Figura 3. Representação esquemática da definição de potencial de produtividade 

(Yp) e dos fatores que limitam e dos fatores que reduzem o Yp. Fonte. Adaptado 

de Van Ittersum et al., 2013. 

A forma mais robusta de estimar o Yp é través de modelos matemáticos 

baseados em processos, assumindo que não há nenhum outro fator de limitação 

de rendimento (por exemplo, deficiências de nutrientes, toxicidades) ou fatores 

de redução de rendimento (por exemplo, insetos ou outros herbívoros, doenças 

ou ervas daninhas) (Lobell et al., 2009; van Ittersum et al., 2013). Para a 

estimativa do potencial de produtividade da cultura do arroz irrigado no Rio 

Grande do Sul, foi calibrado o modelo baseado em processos chamado 

SimulArroz, que calcula além de Yp, fenologia e produção de matéria seca da 

cultura (Duarte Júnior et al., 2021). 

A produtividade potencial média de arroz em nível global é 9,4 Mg ha-1, 

enquanto que a produtividade média obtida nas lavouras a nível de mundo é de 

4,6 Mg ha-1, o que representa uma lacuna de produtividade de 51,1%. A China 

produz 28% do arroz mundial e tem um potencial de produtividade de 10,3 e 18 

Mg ha-1 para um e dois cultivos anuais, respectivamente, com uma tendência de 

estabilização da produtividade com 69% do potencial (Yuan et al., 2021; Deng et 

al., 2019). O potencial de produtividade do arroz irrigado para o sul do Brasil, 

estimado através do SimulArroz variou de 6 a mais de 14 Mg ha-1 dependendo 

da região e da época de semeadura (Duarte Júnior et al., 2021). Na safra 
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2020/21 a produtividade média obtida pelos produtores foi de 9,1 Mg ha-1 (IRGA, 

2021).  

2.4 FATORES QUE EXPLICAM A DIFERENÇA ENTRE A 
PRODUTIVIDADE POTENCIAL E PRODUTIVIDADE ATUAL DAS LAVOURAS 
DE ARROZ IRRIGADO NO SUL DO BRASIL 

 

Em ambientes irrigados, como as lavouras de arroz no Sul do Brasil, o 

potencial de produtividade é determinado pelo CO2, genética, radiação e 

temperatura (Lobell et al., 2009; Grassini et al., 2010; Van Ittersum et al., 2013). 

Neste caso, o potencial de produtividade do arroz será determinado pela oferta 

de radiação solar, já que a água não irá limitar. No hemisfério Sul a maior oferta 

de luminosidade é durante o solstício de verão nos meses de dezembro e janeiro. 

Meus et al., (2020) mostraram que a fase mais sensível da cultura a falta de 

radiação solar é o enchimento de grãos, podendo ocorrer perdas de 137,6 kg ha-

1 dia-1. 

Portanto, sugere-se que o fator época de semeadura é o mais importante, 

sem custo para o produtor, através da data de semeadura, coincidir a maior 

oferta de luz com a fase de maior demanda pela planta. Esse desencontro de 

oferta e demanda poderia ser a principal explicação da lacuna de produtividade 

no sul do Brasil (Duarte Júnior et al., 2021). A época de semeadura recomendada 

para o Rio Grande do Sul vai de 01 de setembro até 05 de vai de setembro a 

novembro independente da região (Menezes et al., 2012). As perdas estimadas 

com o modelo SimulArroz foram de 30 kg ha-1 dia-1 de 1 de setembro a 13 de 

novembro; 80 kg ha -1 dia-1 de 14 de novembro a 21 de dezembro; após esta 

data a perda foi 290 kg ha-1 dia-1 (Duarte Júnior et al., 2021). Outros fatores 

também explicam a lacuna de produtividade existente no Rio Grande do Sul além 

da data de semeadura, como a cultura antecessora, momento do início da 

irrigação, aplicação de calcário, dose de nitrogênio e fósforo aplicados (Ribas et 

al., 2021). 
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3 ARTIGO – ALCANÇANDO O POTENCIAL DE PRODUTIVIDADE NAS 

LAVOURAS DE ARROZ IRRIGADO DO SUL DO BRASIL 
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Abstract – In the search for the sustainable intensification of rice production, 349 

production units (UDs) (10,182.9 ha) were carried out during the 2017, 2018 and 

2019 growing seasons in irrigated rice crops in the 6 producing regions in Rio 

Grande do Sul (RS), Brazil. The objectives were: i. determine how many % of the 

potential yield are high yield crops; ii. to determine the sowing time in the six rice-

producing regions in Rio Grande do Sul that allow reaching high productivity at 

the crop level; iii. Determine the increase in paddy rice production, if all crops 

reach 80% of the potential yield. The DUs were divided into quartiles, the Yp was 

estimated for the first (low yields, BP) and fourth (high yields, AP). The sowing 

date factor was determined by comparing the AP x BP through the t test or Mann-

Whitney Rank and through the limit function the productivity loss per day of delay 

in the sowing date was determined. AP UDs are between 66 and 105% of Yp. 

The sowing times of these crops are between 09/19 and 11/08 and varied 

according to the rice producing region. Yield losses as a function of sowing date 

ranged from 62 to 450 kg ha-1 day-1. With the use of good management 

practices, with the best sowing time and an 80% increase in Yp in all irrigated rice 
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crops, it is possible to increase the production of paddy rice in RS by 4 million 

tons in the current area arable. 

Index terms: Oryza sativa (L); intensification; sustainability; yield potential; 

sowing date. 

Alcançando o potencial de produtividade nas lavouras de arroz irrigado 

do Sul do Brasil 

Resumo – Na busca da intensificação sustentável da produção de arroz foram 

conduzidas 349 unidades de produção (UDs) (10.182,9 ha) durante as safras 

2017, 2018 e 2019 em lavouras de arroz irrigado nas 6 regiões produtoras no 

Rio Grande do Sul (RS), Brasil. Os objetivos foram: i. determinar quantos % do 

potencial de produtividade estão as lavouras de altas produtividades de arroz 

irrigado do Sul do Brasl; ii. determinar a época de semeadura nas seis regiões 

produtoras de arroz no Rio  Grande do Sul  que permitem alcançar alta 

produtividade a nível de lavoura; iii. determinar o incremento de produção de 

arroz em casca, se todas as lavouras alcançarem 80% do potencial de 

produtividade. As UDs foram divididas em quartis, foi estimado o Yp para o 

primeiro (baixas produtividades, BP) e quarto (altas produtividades, AP). O fator 

“data de semeadura” foi determinado comparando as AP versus BP através do 

test t ou Mann-Whitney Rank, e através da função limite foi determinado a perda 

de produtividade por dia de atraso na data de semeadura. As UDs de AP estão 

entre 66 e 105% do Yp. As épocas de semeaduras destas lavouras estão entre 

os dias 19/09 a 08/11 e variaram de acordo com a região. As perdas de 

produtividade em função da época de semeadura variaram de -62 a -450 kg ha-

1 dia-1. Com a utilização de boas práticas de manejo, com a melhor época de 

semeadura e incremento em 80% do Yp em todas as lavouras de arroz de arroz 

irrigado é possível aumentar a produção de arroz em casca no RS em 4 milhões 

de toneladas na atual área agricultável. 

Palavras-chave: Oryza sativa (L); intensificação; sustentabilidade; potencial de 

produtividade; data de semeadura. 
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INTRODUÇÃO 

Nos próximos 30 anos a população global passará de 7,6 para 9,0 bilhões 

de pessoas e estima-se que a produção de alimentos deverá aumentar de 50 a 

70% para atender a demanda calórica mundial (Searchinger et al., 2013; Lobell 

et al., 2009). O principal caminho para garantir a segurança alimentar é através 

da intensificação da produção em terras agrícolas já cultivadas, mediante o 

aumento da produtividade por área, através do entendimento dos processos 

produtivos e com a adoção de boas práticas agrícolas (Cassman & Grassini, 

2020). Os passos para alcançar esses objetivos são através de estimativas 

robustas do potencial de produtividade, identificação dos fatores biofísicos e de 

manejo que provocam a lacuna de produtividade e transferência desse 

conhecimento diretamente para os produtores rurais (Grassini et al., 2011; 

Folberth et al., 2020). 

 O potencial de produtividade (Yp) é definido como sendo o rendimento 

máximo alcançado, quando a taxa de crescimento da cultura é determinada 

apenas pela radiação solar, temperatura, CO2 atmosférico e características 

genéticas (Lobell et al., 2009; Grassini et al., 2011; van Ittersum et al., 2013).  A 

diferença entre a produtividade média dos agricultores e o Yp denomina-se 

lacuna de produtividade (Yg) (Lobell et al., 2009). Em um esforço global, Yuan 

et al., (2021) determinaram que o Yp variou de 12 a 16 Mg ha-1 ano-1 nas regiões 

temperadas e subtropicais. Segundo os autores, 2/3 da área global colhida 

apresentou produtividades abaixo de 75% do Yp, e apenas o norte da China, 

Austrália e Califórnia atingiram 75% do Yp. Quando as produtividades obtidas 

pelos agricultores se aproximam dos 70 - 85% do Yp, tendem a atingir um platô, 

sendo essa um “benchmark” para ser alcançado nas lavouras de arroz irrigado 

visando maximizar a eficiência do uso de recursos e a lucratividade (Xavier et 

al., 2021). 

 O Brasil é o maior produtor de arroz fora da Ásia, e 80% da produção esta 

na região subtropical, que apresenta um Yp de 14,3 a 15,6 Mg ha-1, e uma lacuna 

de produtividade variando de 44 a 51% do Yp (Ribas, et al., 2021), similar aos 

valores de Yp (14 Mg ha-1) e de Yg (47%) relatados para o Uruguai (Tseng et al., 

2021). Em virtude da importância da produção de arroz no Sul do Brasil, 

intensificaram-se os estudos para estimar o potencial de produtividade utilizando 
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modelos matemáticos e com base de dados de manejo oriundos de lavouras 

comerciais (Duarte Júnior et al., 2021; Ribas et al., 2021; Ribas et al., 2020). 

Esses estudos foram realizados na condição de potencial de produtividade 

(Duarte et al., 2021) ou assumiram que os fatores de manejo que provocam 

perda de produtividade a nível de lavoura são os mesmos em diferentes 

ambientes biofísicos (Ribas et al., 2021). A partir do estado da arte do 

conhecimento, há necessidade de estudos que identifiquem os fatores biofísicos 

e de manejo que estão associados as lavouras de alta produtividade por 

ambiente de produção para que possam ser transferidos para os agricultores de 

forma sustentável. Neste sentido, foram conduzidas 349 unidades de produção 

durante as safras 2017, 2018 e 2019 em lavouras comerciais de arroz irrigado 

em regiões biofísicas no Rio Grande do Sul (RS), Brasil.  

Os objetivos deste trabalho foram determinar em cada região orizícola do 

sul do Brasil: i. determinar quantos % do potencial de produtividade estão as 

lavouras de altas produtividades; ii. determinar a época de semeadura que 

permite alcançar altas produtividades em cada região produtora de arroz do RS; 

iii. determinar o incremento de produção de arroz, se todas as regiões 

alcançarem 80 % do potencial de produtividade (Yp). 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Região do estudo e descrição dos dados 

As regiões do trabalho foram classificadas e denominadas pelo Instituto 

Rio Grandense do Arroz (IRGA): Fronteira Oeste (FO), Campanha (CA), Zona 

Sul (ZS), Região Central (RC) e as Planície Costeira Interna (PCI) e Planície 

Costeira Externa (PCE) (Figura 1) e descritas em trabalhos anteriores (Duarte 

Júnior et al., 2021; Ribas et al., 2021). Durante os anos agrícolas 2016/2017, 

2017/2018 e 2018/2019 foram conduzidas pelos extensionistas IRGA 349 

unidades de produção (UDs) em lavouras comerciais de produtores líderes e 

tinham como objetivo transferir informações sobre melhores práticas de manejo 

para os produtores aumentarem a produtividade das suas lavouras. O tamanho 

das UDs variou de 0,3 a 334 ha, num total de 10.182,9 ha distribuídas nas 6 

regiões de arroz no RS. Essas informações são oriundas  de um projeto de 
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extensão chamado Projeto 10+, que foi um convênio entre o IRGA e o Fondo 

Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa do estado do Rio Grande do Sul (RS), Brasil, mostrando a 

localização dos 349 UDs (círculos sólidos). As estrelas indicam as estações 

meteorológicas automáticas (EMA) do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) usadas para simular os potenciais de produtividade. O canto superior 

direito mostra a localização do RS no Brasil, enquanto o canto superior esquerdo 

mostra as seis regiões de produção de arroz (ZS: zona sul, FO: fronteira oeste, 

CE: região central, CA: campanha, PCE: planície costeira externa e PCI: planície 

costeira interna). 

As práticas de manejo utilizadas nas UDs (informações complementares 

na tabela 1, do apêndice) foram: cultivar IRGA 424 RI (elevado potencial de 

produtividade e a cultivar mais utilizada no RS), semeadura durante os meses 

de setembro e outubro, densidade de sementes entre 80 e 100 kg ha-1, 

fertilização de base baseada em expectativa de produtividade, aumento da 

quantidade de nitrogênio em V3 (mínimo 80% da dose prevista), início da 

irrigação até V3 e manejo das pragas baseado em monitoramento. Todos os 
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dados de manejo foram coletados pelos extensionistas do IRGA que 

acompanharam as UDs ao longo das três estações de crescimento. Lavouras 

com produtividades muito baixas devido à incidência de adversidades, tais como 

granizo, enchente, ou déficit hídrico foram excluídas de todas as análises. Os 

dados meteorológicos diários foram obtidos da rede de estações meteorológicas 

automáticas (EMA) do Instituto Nacinal Meteorologia (INMET) e incluem 

temperatura diária máxima e mínima e a radiação solar. A distância média de 

cada UDs até a EMA foi de 47 km. 

Estimativa do Yp das UDs de arroz irrigado 

Para estimar o Yp de cada UDs foi utilizado um modelo matemático 

baseado em processos (process-based model) para a cultura do arroz 

denominado SimulArroz (Duarte Júnior et al., 2021). O modelo SimulArroz foi 

amplamente utilizado em estudos recentes (Ribas et al., 2021; Ribas et al., 2016; 

Rosa et al., 2015; Duarte Júnior et al., 2021; Xavier et al., 2021, Pilecco et al., 

2020) pois tem calibrado as principais cultivares utilizadas pelos produtores de 

arroz no estado do RS e apresenta elavada assertividade a nível de lavoura. As 

variáveis utilizadas para as simulações foram os dados meteorológicos diários 

de temperatura máxima e mínima (˚C) e radiação solar (MJ m−2 dia−1), cultivar 

(IRGA 424 RI) devido a 97% das UDs com esta cultivar, data de semeadura 

devido ao fato de nem todas as UDs haver data de emergência, densidade de 

plantas m−2 de acordo com Meus et al., (2020), e concentração atmosférica de 

CO2 de 400 pp.  

Análise estatística 

Os Yp de cada UDs, foram separados em 2 grupos, os de altas 

produtividades (AP) e baixas produtividades (BP). As AP referem-se ao quarto 

quartil (25%), as BP ao primeiro quartil (25%), o segundo e terceiro quartil (50%) 

foram excluídos dessa análise. Para a comparação da AP restaram 87 lavouras 

com uma produtividade média de 11,6 Mg ha-1 e 89 lavouras de BP com 

produtividade média de 8,3 Mg ha-1. A apresentação do Yp foi em % da 

produtividade obtida pelos produtores (Ya) nas UDs e a lacuna de produtividade 

Yg de cada UDs e região. 

𝑌𝑔 =  𝑌𝑝 –  𝑌𝑎 
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Onde: Yg é a lacuna de produtividade; Yp é a potencial de produtividade 

obtido através do modelo SimulArroz e Ya é a produtividade obtida na UDs. 

% 𝑌𝑝 =  (𝑌𝑎/𝑌𝑝)  ∗ 100 

Onde: % Yp é a relação entre Ya da UDs e o Yp simulado com o modelo 

SimulArroz. 

UDs foram comparados os fatores de manejo dos grupos de AP e BP 

utilizando os test t de student, Mann-Whitney Rank e qui-quadrado, para avaliar 

a diferença entre os dois grupos. Quando os fatores eram quantitativos e havia 

normalidade na distribuição foi utilizado o test t, em não havendo normalidade 

pelo teste de Shapiro-wilk foi utilizado o teste de Mann-Whitney Rank, já para os 

fatores qualitativos foi utilizado o teste qui-quadrado.  

A data de semeadura ideal para cada região foi determinada comparando 

o primeiro e quarto quartil através do test t ou Mann-Whitney Rank e a perda de 

produtividade em relação a data de semeadura foi quantificada através de uma 

função limite ajustada (French and Schultz, 1984). Para esta análise as regiões 

PCE e PCI foram agrupadas pela semelhança em um só ambiente, assim como 

a ZS e CA (Ribas et al., 2021). A projeção de incremento da produção foi 

calculada utilizando como referência 80% do Yp das UDs de AP, multiplicado 

pela média de área de 2017, 2018 e 2019. A diferença entre a projeção e as 

médias das produções obtidas nas safras 2017, 2018 e 2019 das 6 regiões será 

o incremento total na produção. Para realizar a estatística, foi utilizado o software 

SigmaPlot 12.0 e o InfoStat. As figuras foram elaboradas com o software 

Microsoft Excel®. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Potencial de produtividade e produtividade média nas UDs  

O Yg nas UDs das 6 regiões variou de 3 até 48% na FO, -5 até 48% na 

CE, 5 até 43% na ZS, 17 até 51% na CA, -1  até 36% na PCE e 10 até 40% na 

PCI (Figuras 2 e 3). ). Destaque para a média das regiões CE, ZS e PCE (Figura 

2 e 3) onde o Yg nas UDs AP foi de 17, 16 e 9%, respectivamente. Esses 

resultados são similares aos encontrados por Deng et al., (2019), onde avaliaram 
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o Yp em 8 províncias na China e tiveram uma variação de 45 a 15% do Yg no 

arroz de cultivo único. Isso ocorre, pois, as produtividades ao se aproximarem 

dos 80% do Yp, tendem a estabilizar, pois o retorno do incremento em 

produtividade não garante que o investimento em tecnologia, combustível, água 

e gestão seja lucrativo e ambientalmente sustentável (Lobell et al., 2009; Xavier 

et al., 2021). 

Quando se analisa o número de UDs de AP que obtiveram 80% ou mais 

do Yp dentro de cada uma das 6 regionais, notamos que apenas na PCE e ZS 

as UDs obtiveram essa métrica, já na CE somente 60% das UDs atingiram 80% 

ou mais do Yp, seguidos pela FO com 39%, PCI 29% e CA 13% (Figura 2 e 3). 

Estes resultados mostram uma diferença muito grande no perfil dos produtores 

mesmo nas UDs de AP e embora estes estejam próximos do Yp, ainda há 

produtores mais conservadores que resistem semear suas lavouras mais tarde 

por razões de enchentes que aconteceram quando semearam mais cedo ou que 

não abrem mão de usar densidades de sementes maiores do que o 

recomendado. Resultados semelhantes foram encontrados no Uruguai, onde 

Tseng et al., (2021) analisando os produtores do tercil superior de um banco de 

dados de 5 anos, encontram uma lacuna explorável média que variou de 14 a 

22% dependendo da genética e do ambiente biofísico. 
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Figura 2. Potencial de produtividade (Yp) nas barras amarelas e verdes 

expressos em % e a produtividade obtida em Mg ha-1 (área em azul e cinza) das 

UDs de alta produtividade (AP) e baixa produtividade (BP). As linhas pretas 

sólidas e tracejadas representam as médias de AP e BP respectivamente. Painel 

“A” corresponde a regional da fronteira oeste (FO), painel “B” corresponde a 

região central, painel “C” corresponde a zona sul.  
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Figura 3. Potencial de produtividade (Yp) nas barras amarelas e verdes 

expressos em % e a produtividade obtida em Mg ha-1 (área em azul e cinza) das 
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UDs de alta produtividade (AP) e baixa produtividade (BP). As linhas pretas 

sólidas e tracejadas representam as médias de AP e BP respectivamente. Painel 

“D” corresponde a regional da campanha, painel “E” corresponde a planície 

costeira externa, painel “F” corresponde a planície costeira interna. 

Quando se observa a média do % Yp das UDs de BP notamos que há 

uma similaridade entre as regiões. A FO, CE e CA (Figura 2 painéis A, B e Fig. 

3 painel D) com 60% do Yp, PCI e ZS (Figura 2 painel C e Fig. 3 painel F) com 

64% e a PCE (Figura 3 painel E) com 74% do Yp. A PCE apresenta o menor Yp 

(12,8 Mg ha-1) das 6 regiões (Figura 4). Deng et al., (2019) apontam uma grande 

amplitude também nos potenciais de produtividade estimados na China variando 

de 8,6 a 10,8 Mg ha-1, quando avaliaram os Yp por zonas climáticas e sistemas 

de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. As barras azuis mostram a média do potencial de produtividade Yp 

expressos em Mg ha-1 nas UDs de alta produtividade em cada uma das 6 

regiões. Estimativas simuladas através de modelo matemático baseado em 

processos (process-based models) para a cultura do arroz denominado 

SimulArroz. As barras amarelas mostram a média do Yp expressos em % das 

UDs de alta produtividade de cada uma das 6 regiões orizícolas do sul do Brasil 

(FO, CA, CE, PCI, ZS e PCE). 
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Os Yp variaram entre regiões, de 12,8 Mg ha-1 na PCE até 15,6 Mg ha-1 

na FO. Enquanto que o % do Yp variou de 74% na CA até 91% na PCE (Figura 

4), demonstrando que muitas lavouras de altas produtividades já atingiram o 

rendimento explorável (Ittersum et al., 2013). A partir destes resultados é 

possível inferir que este grupo de produtores também obtém o maior lucro, pois 

Xavier et al., (2021) avaliaram a produtividade versus lucro em lavouras de arroz 

irrigado do Sul do Brasil e encontram que intervalos de 69 a 83% do Yp estão os 

maiores lucros e quanto mais se aproxima da produtividade potencial, maior é o 

lucro.  

Epóca de semeadura versus perda de produtividade: uma análise regional 

Quando analisamos os fatores de manejo que determinam as altas 

produtividades, notamos que o principal fator que difere estatisticamente entre 

os grupos de AP e BP é a época de semeadura (p-valor=; 0,091; 0,004 e 0,008) 

nas regiões da FO (p=0,016), CE (p=0,091), PCE + PCI (p=0,004) e ZS + CA 

(p=0,008) (Informações complementares, tabelas 2, 3, 4 e 5 do apêndice). 

Segundo Menezes et al 2013, a época de semeadura é uma das principais 

práticas de manejo que definem a produtividade de grãos do arroz irrigado, e no 

Sul do Brasil estende-se de 01 de setembro até 05 de novembro independente 

da região. Ribas et al., (2021) afirmou que as maiores lacunas de produtividade 

(47%) estão associadas a semeadura muito precoces (início de setembro), assim 

como tardias (após o dia 3 de novembro). As perdas de potencial de 

produtividade aumentam significativamente após 14 de novembro (80 kg ha-1 dia-

1), chegando a 250 kg ha-1 dia-1 após 21 de dezembro (Duarte Júnior et al., 2021)  

As regionais FO e as regionais unificadas CA e ZS tiveram 

comportamento análogos na perda de produtividade por dia de atraso de 

semeadura 68 e 62 kg ha-1 dia-1 respectivamente (Figura 5 e 6), assim como as 

melhores datas de semeadura 02 de outubro e 28 de setembro, com desvio 

padrão de 12 e 9 dias nas regionais FO, CA e ZS (unificadas). A região CE teve 

um comportamento contrário das demais, houve ganho de produtividade com o 

avanço da época de semeadura até o limite de 08 de novembro, com uma janela 

de semeadura ideal de apenas 9 dias. As perdas também se diferenciam em 

relação as outras regiões, pois são da ordem de 450 kg ha-1 dia-1 após 08 de 
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novembro (Figura 5). Esta região caracteriza-se por um sistema de cultivo de 

arroz contínuo, o que dificulta o controle do arroz daninho e a prática de semear 

“mais tarde” favorece esse controle. Massoni (2011), identificou que até 150 dias 

após a colheita as sementes de arroz daninho permaneciam viáveis na superfície 

do solo ou na camada de 0 a 10 centímetros. Essa é a razão da função limite de 

produtividade ser linear e crescente até 08 de novembro, pois a partir dessa data 

se consegue um melhor controle do fluxo de arroz daninho presente na área, a 

partir dessa data as perdas se acentuam em virtude da redução da oferta de 

radiação solar nas fases reprodutiva e de enchimento de grãos (Ribas et al., 

2021; Duarte Júnior et al., 2021; Meus et al., 2020). 
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Figura 5. Produtividade de arroz irrigado (Mg ha-1) em função da época de 

semeadura. Os círculos amarelos representam as UDs avaliadas, a linha preta 

sólida a função limite, a linha tracejada representa a perda de produtividade (kg 

ha-1) e a caixa tracejada representa a janela de semeadura. Os painéis 

representam respectivamente as seguintes regiões: “A” fronteira oeste (FO), “B” 

região central (CE). 
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Figura 6. Produtividade de arroz irrigado (Mg ha-1) em função da época de 

semeadura. Os círculos amarelos representam as UDs avaliadas, a linha preta 

sólida a função limite, a linha tracejada representa a perda de produtividade (kg 

ha-1) e a caixa tracejada representa a janela de semeadura. Os painéis 

representam respectivamente as seguintes regiões: “C” planícies costeira interna 

e planície costeira externa (PCE e PCI) e “D” campanha e zona sul (CA e ZS).  

Na PCE e PCI (Figura 6) a resposta de produtividade em função da data 

de semeadura teve um comportamento quadrático, sendo a melhor data dia 10 

de outubro com desvio padrão de 14 dias, o dia 15 de outubro representa o ponto 

de máxima da função limite. A perda por dia de atraso foi de 161 kg ha-1 dia-1 

após o dia 24 de outubro. Com os resultados obtidos neste trabalho obteve-se 

um progresso no avanço da barreira do conhecimento, pois de acordo com 

nossos conhecimentos, até o momento não haviam informações que apontavam 

perdas de produtividade em função da data de semeadura por região orizícola. 

Os resultados que se tinham apontavam perdas gerais para as 6 regiões, com 

esses resultados conseguimos identificar que por exemplo para a região CE a 

época de semeaura se torna um fator principal apartir de 8 de novembro, pois 

antes dessa data o limitante é controlar a mato competição inicial (arroz vermelho 

e arroz espontâneo), o que não acontece nas demais regiões. 

Incremento na produção de arroz com as lavouras atingindo 80% do potencial 
de produtividade 

O acréscimo na produção de arroz se as lavouras do RS produzissem 

80% do Yp da média das lavouras de alta produtividade seria na ordem de 4 

milhões de toneladas de arroz (Tabela 1). Essa oferta corrobora com os 

resultados encontrados por Pilecco et al., (2020), onde projetaram cenários de 

demanda e produção para 2028, de forma que se o Sul do Brasil atingisse 80% 

do Yp atenderia o consumo projetado e ainda teria um superávit de 4,1 a 4,9 

milhões de toneladas. Esse incremento em produção seria suficiente para 

atender a demanda da China, na qual segundo Deng et al., (2019) o déficit 

deverá ser de 2 milhões de toneladas anualmente em 2030 se as taxas de 

crescimento de produtividade seguirem os atuais e se conseguir atingir 75% do 

Yp.  
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Tabela 1. Incremento na produção do arroz irrigado nas 6 regiões orizícolas do 

sul do Brasil. 

Regiões Área (ha) 
Altas produvidades Mg 

ha-1  
Produção (t) Aumento (t) 

FO 307.177 12,5 3.833.564,80 1.325.345,80 

CA 156.803 12,4 1.944.353,07 755.244,73 

CE 139.040 11,4 1.590.617,60 567.596,93 

PCI 143.749 11,1 1.598.492,59 540.226,25 

PCE 127.433 10,2 1.304.913,92 422.497,92 

ZS 171.780 10,5 1.800.254,40 395.456,73 

CONCLUSÕES 

i. As produtividades das lavouras de altas produtividades variaram de 

74% a 105% do potencial de produtividade. 

ii. As lavouras de alta produtividade são semeadas de 20 setembro a 14 

de outubro na fronteira oeste; de 29 de outubro a 08 de novembro na 

região central; 26 de setembro a 24 de outubro nas planícies costeira 

interna e externa e de 19 de setembro a 07 de outubro na zona sul e 

campanha.  

iii. O incremento na produção de arroz na atual área agricultável do 

estado do Rio Grande do Sul poderá ser de 4 milhões de toneladas de 

arroz em casca se as lavouras alcançarem 80% do potencial de 

produtividade. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados deste trabalho mostraram que cada vez mais deve-se 

analizar as regiões e fazendas de uma forma única, as variáveis explicativas 

para as lacunas de produtividade entre o que é obtido pelos agricultores e o 

potencial explorável variam de ambiente para ambiente. No Sul do Brasil a 

obtenção de altas produtividades em arroz irrigado passa por entender que a 

época de semeadura precisa ser respeitada de acordo com a região. Mais 

estudos são necessários para continuar identificando fatores explicativos para 

as lacunas de produtividades e identificação de pontecial de produtividade para 

cada fazenda. É possível também afirmar que as práticas de manejos 

preconizadas através do Projeto 10+ são eficientes e eficazes para a obtenção 

de elevadas produtividades. 
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6 APÊNDICE 

Artigo 1 – tabelas suplementares 

Tabela 1. Práticas de manejo e recomendações realizadas nas unidades 

demonstrativas (UDs) durante as safras 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

Prática de manejo Recomendação 

Planejamento da lavoura Garantir a eficiência de todos processos de 

manejo 

Identificar os limitantes e definer os planos de 

ação 

Definer o sistema de produção e estratégias de 

manejo 

 

Preparo antecipado  Garantir época adequada de semeadura 

Época de semeadura Garantir a melhor oferta ambiental 

Semente certificada visando atingir o potencial de produtividade 

Escolha da cultivar e proteção com tratamento 

de sementes 

 

Densidades Garante população adequada para altos 

rendimentos 

Densidades de 70 a 100 Kg ha-1, buscando-se 

populações de 150 a 220 plantas m-2 

Calibração da semeadora 

Adubação de base Baseada na análise de solo 

Calibrada conforme a cultivar utilizada, época 

de semeadura e histórico da área 

Controle de plantas daninhas Baseado em rotação de mecanismos de ação e 

uso de pré-emergentes, histórico da área e 

produtos registrados 

Adubação de cobertura Em condições ideais (solo seco), a maior parte 

da dose de nitrogênio (N) seja aplicada em solo 

seco entre os estádios V3-V4, irrigação imediata 

Manejo da irrigação Garante eficácia dos processos de manejo, 

principalmente no controle de plantas daninhas 

e incorporação do N no solo  

Manejo de pragas e doenças Baseado no uso de cultivares resistentes a 

doenças, histórico da área, monitoramento e 

nível de dano econômico 
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Tabela 2. Variáveis explicativas para difrenças de produtividades UDs de arroz 

irrigado na fronteira oeste FO do Rio Grande do Sul. AP = altas produtividades 

(25% das maiores produtividades), BP = baixas produtividades (25% das 

menores produtividades) e n = número de questionários analisados.  

Fatores de manejo Unidades AP BP AP - BP p-valor 
Lavouras n 18 18   
Atributos do Solo      
matéria orgânica (Mo%) % 2,6 1,8 0,8 0,052 
fósforo (P) mg dm-3 2,5 2,6 -0,1 0,227 
potássio (K) mg dm-3 87,5 82 5,5 0,392 
enxofre (S) mg dm-3 14 8,6 5,4 0,086 

cálcio (Ca) mg dm-3 9,9 5,8 4,1 0,007 
magnésio (Mg) mg dm-3 3,9 2,1 1,8 0,016 

CTC (ph 7,0) cmolc dm-3 17,8 13,6 4,2 0,057 
      
Produtividade Mg ha-1 12,1 9 3,1 <0,001 
Tamanho da parcela ha 23 23 0 0,548 
Tamanho da Unidade Produção ha 220,5 140 80,5 0,601 
      
Sistema de cultivo         0,087 
convencional % 27,7 11,1 16,6  
cultivo Mínimo % 22,2 38,8 -16,6  
direto % sd sd sd  
      
Data de semeadura (dias após 12.09) dias 20 32 -12 0,016 

Densidade de sementes kg ha-1 76 80 -4 0,312 
Estande de plantas plantas m-2 197 239 -42 0,164 
nº dias semeadura - emergência nº dias 11 13 -2 0,840 
      
Fertilização de base      
Nitrogênio (N) kg ha-1 16 17 -1 0,937 
Fósforo (P) kg ha-1 61,5 69,5 -8 0,643 
Potássio (K) kg ha-1 119,4 110,8 8,6 0,493 
Enxofre (S) kg ha-1 8 9,9 -1,9 0,667 
      
Fertilização de cobertura      
nitrogênio (N) 1ª dose (kg ha-1)  kg ha-1 132 135 -3 0,873 
nitrogênio (N) 2ª dose (kg ha-1)  kg ha-1 31,7 32 -0,3 0,949 
nitrogênio (N) 3ª dose (kg ha-1)  kg ha-1   sd  
total de N kg ha-1 150 165 -15 0,298 
enxofre (S) kg ha-1 10,4 14,3 -3,9 0,510 
      
nº dias final irrigação nº dias 4 5 -1 0,728 
      
Total de K aplicado kg ha-1 124,4 121 3,4 0,810 
      
Fungicida     0,443 
sim % 41,7 33,3 8,4  
não % 8,3 16,7 -8,4  
            

sd - sem dados 
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Tabela 3. Variáveis explicativas para difrenças de produtividades UDs de arroz 

irrigado na região central do Rio Grande do Sul. AP = altas produtividades (25% 

das maiores produtividades), BP = baixas produtividades (25% das menores 

produtividades) e n = número de questionários analisados.  

Fatores de manejo Unidades AP BP AP - BP p-valor 
Lavouras n 35 35   
Atributos do Solo      
matéria orgânica (Mo%) % 1,7 1,6 0,1 0,460 

fósforo (P) mg dm-3 5 7,6 -2,6 0,068 

potássio (K) mg dm-3 85 49,5 35,5 <0,001 

enxofre (S) mg dm-3 16,9 8,5 8,4 0,047 

cálcio (Ca) mg dm-3 5,2 3,8 1,4 0,064 

magnésio (Mg) mg dm-3 1,1 1,9 -0,8 0,731 

CTC (ph 7,0) 
cmolc dm-
3 11,2 9,9 1,3 0,033 

      

Produtividade Mg ha-1 11,7 8,3 3,4 <0,001 
Tamanho da parcela ha 2 13 -11 <0,001 
Tamanho da Unidade Produção ha 80 55 25 0,565 
      
Sistema de cultivo     0,153 
convencional % 32,8 22,4 10,4  
cultivo Mínimo % 10,4 20,9 -10,5  
direto % 7,5 5,9 1,6  
      
Data de semeadura (dias após 12.09) dias 56 40 16 0,091 

Densidade de sementes kg ha-1 76 90 -14 <0,001 

Estande de plantas 
plantas m-
2 169 210 -41 <0,001 

nº dias semeadura - emergência nº dias 8 11 -3 <0,001 
      
Fertilização de base      

Nitrogênio (N) kg ha-1 17,5 13,9 3,6 <0,001 

Fósforo (P) kg ha-1 62,4 61,3 1,1 0,736 

Potássio (K) kg ha-1 105 90 15 0,163 

Enxofre (S) kg ha-1 sd sd sd  
      
Fertilização de cobertura      

nitrogênio (N) 1ª dose (kg ha-1)  kg ha-1 119,6 120,1 -0,5 0,942 

nitrogênio (N) 2ª dose (kg ha-1)  kg ha-1 36 33,5 1 0,556 

nitrogênio (N) 3ª dose (kg ha-1)  kg ha-1 sd sd sd  

total de N kg ha-1 153,6 140,6 13 0,051 

enxofre (S) kg ha-1 21,8 15 6,8 0,023 
      
nº dias final irrigação nº dias 1 3 -2 <0,001 
      

Total de K aplicado kg ha-1 111,9 116,4 -4,5 0,499 
      
Fungicida         0,016 
sim % 35,7 20 15,7  
não % 14,3 30 -15,7  
            

 sd - sem dados 
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Tabela 4. Variáveis explicativas para difrenças de produtividades UDs de arroz 

irrigado das regiões unificadas das planícies costeira externa e interna (PCE e 

PCI) do Rio Grande do Sul. AP = altas produtividades (25% das maiores 

produtividades), BP = baixas produtividades (25% das menores produtividades) 

e n = número de questionários analisados.  

Fatores de manejo Unidades AP BP AP - BP p-valor 
Lavouras n 20 20   
Atributos do Solo      
matéria orgânica (Mo%) % 1,6 1,6 0 0,735 

fósforo (P) mg dm-3 6,1 6,2 -0,1 0,860 

potássio (K) mg dm-3 56 46 10 0,172 

enxofre (S) mg dm-3 17,6 6,6 11 0,067 

cálcio (Ca) mg dm-3 3,1 2,5 0,6 0,021 

magnésio (Mg) mg dm-3 1,3 0,9 0,4 0,035 

CTC (ph 7,0) cmolc dm-3 8,5 7,2 1,3 0,039 
            

Produtividade Mg ha-1 10,8 8,3 2,5 <0,001 
Tamanho da parcela ha 20 18 2 0,685 
Tamanho da Unidade Produção ha 285 100 185 0,002 
      
Sistema de cultivo     0,332 
convencional % 7,7 10,2 -2,5  
cultivo Mínimo % 35,9 23 12,9  
direto % 7,7 15,4 -7,7  
      
Data de semeadura (dias após 12.09) dias 28 41 -13 0,004 

Densidade de sementes kg ha-1 89 86 3 0,290 

Estande de plantas plantas m-2 216 199 17 0,256 
nº dias semeadura - emergência nº dias 12 12 0 0,989 
      
Fertilização de base      

Nitrogênio (N) kg ha-1 20 13 7 0,002 

Fósforo (P) kg ha-1 76,6 61 15,6 0,002 

Potássio (K) kg ha-1 115 81,4 33,6 <0,001 

Enxofre (S) kg ha-1 17,6 6,6 11 0,067 
      
Fertilização de cobertura      

nitrogênio (N) 1ª dose (kg ha-1)  kg ha-1 121 115 6 0,418 

nitrogênio (N) 2ª dose (kg ha-1)  kg ha-1 37,7 33,2 4,5 0,158 

nitrogênio (N) 3ª dose (kg ha-1)  kg ha-1 sd sd sd  

total de N kg ha-1 163,5 142,5 21 0,054 

enxofre (S) kg ha-1 sd sd sd  
      
nº dias final irrigação nº dias 5 5 0 1,000 
      

Total de K aplicado kg ha-1 130 92 38 <0,001 
      
Fungicida         0,055 
sim % 20 37,5 -17,5  
não % 30 12,5 17,5  
            

 sd - sem dados 

 



52 
 

Tabela 5. Variáveis explicativas para difrenças de produtividades UDs de arroz 

irrigado das regiões unificadas regiões unificadas da campanha (CA) e zona sul 

(ZS) do Rio Grande do Sul. AP = altas produtividades (25% das maiores 

produtividades), BP = baixas produtividades (25% das menores produtividades) 

e n = número de questionários analisados. 

Fatores de manejo Unidades AP BP AP - BP p-valor 
Lavouras n 16 16   
Atributos do Solo      
matéria orgânica (Mo%) % 1,6 1,9 -0,3 0,454 

fósforo (P) mg dm-3 7,6 6,6 1 0,466 

potássio (K) mg dm-3 65 56 9 0,456 

enxofre (S) mg dm-3 13,5 15,7 -2,2 0,522 

cálcio (Ca) mg dm-3 4,5 4,3 0,2 0,843 

magnésio (Mg) mg dm-3 1,6 1,5 0,1 0,965 

CTC (ph 7,0) cmolc dm-3 8 9 -1 0,645 
      

Produtividade Mg ha-1 11,3 8,2 3,1 <0,001 
Tamanho da parcela ha 18,7 19,5 -0,8 0,336 
Tamanho da Unidade Produção ha 840 290 550 0,074 
      
Sistema de cultivo     0,834 
convencional % 9,7 12,9 -3,2  
cultivo Mínimo % 32,2 29 3,2  
direto % 6,4 9,7 -3,3  
      
Data de semeadura (dias após 12.09) dias 16 32 -16 0,008 

Densidade de sementes kg ha-1 85 85 0 0,995 

Estande de plantas plantas m-2 213 197 16 0,595 
nº dias semeadura - emergência nº dias 19 16 3 0,329 
      
Fertilização de base      

Nitrogênio (N) kg ha-1 17 13 4 0,344 

Fósforo (P) kg ha-1 73 61 12 0,060 

Potássio (K) kg ha-1 113,5 73,7 39,8 0,012 

Enxofre (S) kg ha-1 sd sd sd  
      
Fertilização de cobertura      

nitrogênio (N) 1ª dose (kg ha-1)  kg ha-1 107 108 -1 0,864 

nitrogênio (N) 2ª dose (kg ha-1)  kg ha-1 46,5 49,5 -3 0,807 

nitrogênio (N) 3ª dose (kg ha-1)  kg ha-1 sd sd sd  

total de N kg ha-1 136,5 153,4 -16,9 0,237 

enxofre (S) kg ha-1 sd sd sd  
      
nº dias final irrigação nº dias 5 4 1 0,772 
      

Total de K aplicado kg ha-1 117,6 98 19,6 0,138 
      
Fungicida     1,000 
sim % 12,5 9,4 3,1  
não % 37,5 40,6 -3,1  
            

 sd - sem dados 

 


