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A contribuição da Estação Experimental
do Arroz (EEA) para o desenvolvimento da
lavoura de arroz irrigado do Rio Grande do
Sul tem sido muito importante, desde sua
fundação até os dias atuais. Atualmente,
pode-se mesmo atribuir à tecnologia gerada
ou adaptada na EEA, como sendo um dos
principais pilares que sustentou o
crescimento da produtividade do arroz do
Estado. Os avanços recentes no
desenvolvimento de cultivares de alto
potencial produtivo e técnicas de manejo
melhoradas foram amplamente divulgados e
hoje são utilizados rotineiramente pela
maioria dos produtores de arroz do Rio
Grande do Sul. Poucos conhecem, contudo,
a história da construção dessa tecnologia,
sua evolução desde os primórdios das
lavouras irrigadas e seu impacto sobre a
economia orizícola nas últimas sete
décadas. A finalidade desse documento é
resgatar um pouco da história da parceria
EEA/Lavoura de Arroz Gaúcha.
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¹A Estação Experimental do Arroz (EEA)
inicialmente integrou a rede de estações
experimentais da Secretaria da Agricultura do
Estado do Rio Grande do Sul, permanecendo a
ela vinculada administrativamente até 1966,
ocasião em que foi transferida para o Instituto
Rio Grandense do Arroz (IRGA). Antes mesmo
dessa transferência, os recursos necessários
para manter as atividades de pesquisa eram, em
grande parte, fornecidos pelo IRGA; na época
vinculado à Secretaria de Indústria e Comércio.

Os primeiros anos  da lavoura irrigada  
e a  criação  da  EEA

A história da lavoura de arroz irrigada no
Rio Grande do Sul foi marcada por muitos
eventos significativos, mas foi a partir da
criação da Estação Experimental do Arroz
(EEA) em 1939¹, e do Instituto Rio

Grandense do Arroz (IRGA) em 1940, que se
criaram as condições para o avanço
tecnológico que resultou nos elevados índices
de produtividade atualmente observados. A
estrutura física da EEA, bem como a filosofia
de trabalho (direcionada para a solução de
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Figura 2. Coronel Pedro

Osório, pioneiro da
orizicultura irrigada no Sul
do Estado. Em 1907, na

propriedade do Cascalho -
às margens do arroio
Pelotas – o Coronel faz a
sua primeira plantação de
arroz.

problemas práticos da lavoura) basearam-se
em observações do Dr. Bonifácio
Carvalho Bernardes realizadas durante
sua visita de estudos aos Estados Unidos
sob os auspícios do Sindicato Arrozeiro,
pouco antes da fundação da Estação. O Dr.
Bonifácio ocupou o cargo de diretor da EEA
até 1964, completando 25 anos de
realizações dirigidas ao aperfeiçoamento da
lavoura, que foram possíveis graças a
participação de pesquisadores experientes
e competentes que atuaram na EEA nessa
época.
Nesse período, foram lançadas diversas

variedades oriundas, inicialmente, de
introduções dos EUA e seleções de linhas
puras derivadas das mesmas. Algumas,
como a ‘Caloro’ (introduzida diretamente
dos EUA) e a ‘seleção 388’ (linha pura
selecionada na EEA da variedade americana
‘Early Prolific’), foram amplamente
cultivadas nas lavouras Gaúchas nas
décadas de 40 e 50, respectivamente.
Contudo, somente a partir do final dos
anos 50 foram entregues para cultivos
comerciais as primeiras variedades
procedentes de cruzamentos realizados
pelos próprios técnicos da EEA.
A importância da contribuição da EEA e

do IRGA leva-nos a dividir a história da
lavoura em dois períodos distintos. O
primeiro abarca o espaço de tempo
compreendido entre 1906 (quando as
primeiras lavouras irrigadas empresariais
foram instaladas) e final da década de 40,
quando os primeiros resultados da pesquisa
passaram a ser utilizados em escala
comercial pela lavoura refletindo-se em
lento, porém, constante aumento da
produtividade.
Na segunda etapa, que se prolonga até

os dias atuais, ocorreram os eventos que
causaram maior impacto sobre a
produtividade e qualidade do arroz, em
grande parte, a partir de iniciativas nas
áreas de pesquisa e extensão do IRGA.
Para se fazer uma ideia mais precisa

da importância e significado desses avanços
tecnológicos, é necessário recuar no tempo
um século – quando os pioneiros da
orizicultura irrigada no Estado lutavam
contra dificuldades de todo o tipo para
levarem avante seus empreendimentos.
Nessa época havia poucas variedades

bem adaptadas às condições edafoclimáticas
do Rio Grande do Sul e, as que havia, não
possuíam a qualidade de grãos requerida
pela maioria dos consumidores. Além disso,

os conhecimentos sobre manejo eram
incipientes e os recursos para preparo do
solo, irrigação, colheita, trilha e
beneficiamento disponíveis eram
rudimentares quando comparados aos
equipamentos atualmente em uso. Em
decorrência disso, cada operação
demandava muito tempo e custo elevado.
Mesmo assim, após o sucesso das

primeiras experiências com irrigação
mecânica no início do século passado, a
cultura do arroz irrigado avançou em área
cultivada e importância econômica.
As primeiras variedades foram

introduzidas de países que possuíam
condições climáticas similares às do Rio
Grande do Sul e que já tinham tradição
nessa cultura, por alguns produtores
progressistas, entre os quais o Coronel
Pedro Osório (Figura 2) pioneiro da
orizicultura irrigada no Sul do Estado.
As variedades que se adaptaram melhor

ao clima e solo do Estado foram as do tipo
Japônica introduzidas do Japão, Itália e
EUA.

Em razão do rápido crescimento em área
e produção, houve a necessidade da criação
de uma entidade para defender os
interesses da cadeia produção-indústria-
comércio do arroz Gaúcho. Por isso, após
grave crise de comercialização ocorrida no
início da década de 20 do século passado,
os produtores criaram o SINDICATO
ARROZEIRO DO RIO GRANDE DO SUL, em
1926, com o objetivo de buscar soluções
para os problemas técnicos e comerciais que
afligiam o setor orizícola na época.
Treze anos após, o Sindicato concretizou

o acalentado sonho de criar uma estação
experimental dedicada exclusivamente à
pesquisa de arroz irrigado no Rio Grande do
Sul. Assim, em 1939, as bases da Estação
Experimental do Arroz -EEA- foram
estabelecidas em área pertencente ao
Governo do Estado, situada no distrito de
Cachoeirinha (então pertencente ao
município de Gravataí). Por essa razão, A
EEA permaneceu vinculada à Secretaria
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ocorrida alguns anos antes; tanto uma
como outra retomaram o crescimento de
forma vigorosa e constante após a safra
1935/36, mesmo com os problemas de
comercialização causados por
desequilíbrios entre oferta e demanda.
Por essas razões, o desenvolvimento

de variedades com grãos de melhor
qualidade, produtivas e adaptadas às
condições edafoclimáticas do Rio Grande
do Sul, passou a se constituir no grande
desafio para os produtores, para a
indústria e, principalmente, para a
pesquisa na cultura do arroz irrigado, a
qual dava seus primeiros passos no
Estado. Mas, apesar do intenso trabalho
de pesquisa realizado, os avanços foram
lentos e seu impacto sobre a
produtividade foi pequeno durante as
primeiras três décadas que se sucederam à
criação da EEA. A manutenção dessa
situação por período tão longo deveu-se à
um conjunto de fatores que podem ser
resumidos em: carência de recursos
humanos e materiais, reduzido intercâmbio
técnico com outras instituições de
pesquisa nacionais e internacionais,
indisponibilidade de materiais genéticos
que combinassem produtividade e
qualidade e escassas informações técnicas
sobre o manejo das variedades em uso.
O exame da evolução das

produtividades médias do arroz no Estado
desde o início dos levantamentos
sistemáticos, realizados a partir de 1920
(Figura 3), mostra um pequeno
crescimento até início dos anos 60, com
consideráveis oscilações entre safras
devido à variações climáticas. Presume-se
que a situação nos anos anteriores era
semelhante, porque havia pouca
experiência com a cultura e falta de
variedades bem adaptadas.

da Agricultura desde sua fundação até 1966,
ainda que grande parte dos recursos para
seu funcionamento fosse aportada pelo
Instituto Rio Grandense do Arroz -IRGA- desde
1940.

A fundação e o início das atividades da
Estação Experimental do Arroz

Quando da fundação e início das
atividades da EEA, a lavoura de arroz irrigado
já estava consolidada como atividade
importante para a economia gaúcha.
Contudo, muitos dos problemas técnicos que
emperravam seu crescimento permaneciam
sem solução.
Nessa época, a área cultivada atingiu

130 mil hectares e a produção superou a
marca das 300 mil toneladas de arroz com
casca, constituindo-se em importante item
na pauta das exportações do Rio Grande do
Sul para outros Estados do Brasil e, em
menor escala, para outros países.
A produtividade, contudo, permanecia

estagnada em torno de 2,3 t/ha e o volume
das exportações era irregular, pois
dependia da oferta do cereal produzido na
condição de sequeiro, em outros Estados da
Federação. A principal razão dessa
dependência estava radicada, principalmente,
na diferença das características culinárias dos
grãos produzidos em uma e outra condição.
O arroz de sequeiro era preferido pelos
consumidores porque apresentava grãos
longos, que permaneciam soltos após a
cocção. Por outro lado, o arroz irrigado
produzido no Sul a partir de variedades de
grãos curtos ou médios, por ficar úmido e
pegajoso após cozido, era preterido em anos
de maior oferta do anterior.
Após declínio da área e produção ocorrido

na primeira metade da década de 1930
decorrente da grande crise de comercialização

Figura 3. Evolução da produtividade de arroz no RS. Observou-se crescimento mais significativo

da produtividade média somente a partir do início dos anos 50, – em torno de 12% -, que deve
ser atribuído , em parte, à contribuição da pesquisa e, principalmente, à abertura de novas áreas
de cultivo em regiões com melhores condições de clima e solo, como a Fronteira Oeste.
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Mesmo dentro desse quadro de dificuldades,
a produção física aumentou rapidamente, como
resultado da grande disponibilidade de terras
apropriadas para cultivo, fartos mananciais de
água e da existência de um mercado
consumidor crescente ainda que dependente da
instabilidade causada pelas variações anuais da
produção do “arroz de sequeiro”.
Além da falta de variedades produtivas,

vários problemas relacionados ao manejo das
lavouras limitavam o crescimento da
produtividade. Em consequência disso, o
rendimento médio da lavoura de arroz
Gaúcha somente atingiu o patamar de 3,0 t/ha
no final dos anos 60.
Entre os problemas limitantes estava a

elevada incidência de plantas invasoras,
agravada por deficiências na sistematização
do solo e irrigação. Essas condições, por sua
vez, tornavam a adubação pouco eficiente e
dificultavam a semeadura na época correta.
Apesar disso, algumas das novas variedades

de grãos longos desenvolvidas pela Estação
Experimental do Arroz, a partir de hibridações
controladas, atingiram rendimentos superiores
à 5 t/ha em parcelas experimentais e em
algumas lavouras comerciais.
Esses resultados mostraram a

superioridade das novas variedades, que foram
adotadas por muitos produtores substituindo,
em grande parte, as variedades antigas de
grãos curtos e médios, na década que sucedeu
a metade dos anos 60 até meados da década
de 1970.
Dentro desse grupo, ressalte-se a

variedade ‘EEA-404’ procedente de cruzamento
realizado na EEA entre as variedades ‘Maravilha
l’ e ‘ Zenith’ e lançada para cultivo comercial
em 1961, que, por sua produtividade e
qualidade de grãos (longos e vítreos, com alto
rendimento industrial), substituiu em grande
parte as variedades mais antigas nas principais
regiões produtoras, no período compreendido
entre 1965 e 1973.
Contudo, a ‘EEA-404´, bem como, as

demais variedades lançadas até 1970 pela EEA;
apesar de superiores às variedades mais
antigas, mantinham algumas características
negativas. Se eram tão rústicas como as
variedades anteriores e tinham a vantagem de
serem mais produtivas; por outro lado, não
mostravam boa resposta à adubação devido
ao tipo de planta (porte alto, com folhas
decumbentes – Figura 4) e, mais grave que
isso, apresentavam os mesmos problemas de
cocção dos grãos das variedades antigas, o que
dificultava sua aceitação pelo mercado
consumidor.

As três revoluções que mudaram a
lavoura

A partir do final da década de 1960 até
os dias atuais ocorreram grandes
alterações na lavoura de arroz gaúcha,
impulsionadas por profundas mudanças
na genética das variedades e no manejo
da cultura. Em decorrência disso, a partir
dos anos 70, a produtividade média passou
de 3 t/ha para cerca das atuais 7,5 t/ha.
Além disso, o arroz produzido no Estado se
consolidou no mercado nacional como
referência de qualidade. Essas
transformações foram de tal importância
que modificaram completamente o
panorama ‘dentro e fora da porteira’ e
causaram enorme impacto em toda a
economia orizícola do Estado.

A primeira revolução: Manejo da
cultura e as variedades americanas

A partir de meados dos anos 60 e no
decorrer da década de 1970, ocorreram
avanços importantes em questões como:
sistematização dos solos, utilização de
herbicidas seletivos, uso de sementes de
melhor qualidade e adoção de variedades
com qualidade de grãos superior. Essas
mudanças tiveram reflexos importantes
sobre a produção e sua comercialização.
Já no início dos anos 70, os rendimentos
médios aumentaram de 3 para patamares
superiores à 3,5 t/ha.
Por outro lado, a boa aceitação no

mercado nacional dos grãos longo/finos das
novas variedades americanas, estimulou os
produtores a aumentarem as áreas de
cultivo. A conjunção desses fatores
resultou em rápido aumento da produção e
maior participação do arroz produzido no
Rio Grande do Sul no mercado nacional.
Muitas das mudanças no manejo das
lavouras que ocorreram nessa época
resultaram de ações de pesquisa realizadas
na EEA e complementadas pela assistência
técnica do IRGA. Três desses eventos
técnicos devem ser realçados devido ao
grande impacto que causaram na lavoura:
o controle químico seletivo das plantas

Figura 4. Contraste entre

os tipos de plantas de arroz
tradicional (esquerda) e
moderno (direita). A
variedade EEA 404 era do
tipo tradicional, com folhas
decumbentes e baixa
resposta ao manejo.
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daninhas, a melhoria da qualidade das
sementes e o aplainamento dos solos.
O maior problema da orizicultura Gaúcha

“no lado de dentro da porteira”, até meados
dos anos 70, era causado pela infestação das
lavouras por ‘capim arroz’ - gramínea da
mesma família botânica do arroz - e ‘arroz
vermelho’ – invasora da mesma espécie do
arroz comum.
Por serem ambas espécies

perfeitamente adaptada às várzeas úmidas,
com enorme capacidade de multiplicação e
elevado potencial competitivo, logo
tornaram-se o maior limitador da
produtividade das lavouras de arroz do Rio
Grande do Sul.
As alternativas disponíveis para minimizar

o problema, até início dos anos 60,
consistiam em semear o arroz em áreas
novas (sem cultivos anteriores com arroz) ou
alternar o cultivo desse cereal com a criação
de gado (mantendo as áreas sem qualquer
tipo de cultivo por 2 a 4 anos após a colheita
do arroz, permitindo, dessa forma, o
crescimento da pastagem que se desenvolvia
naturalmente). Esse sistema era interessante
para os proprietários da terra, que
priorizavam a criação de gado de corte e, por
outro lado, possibilitava manter as infestações
de capim arroz sob controle, de forma que
permitisse rentabilidade razoável aos
arrendatários, os quais eram responsáveis
por 70% da produção do arroz cultivado no
Estado.
Mas essas medidas mostraram-se

insuficientes para deter o avanço das
infestações, tanto do Capim Arroz como do
Arroz Vermelho, devido ao enorme banco de
sementes que se incorporava ao solo após
cada ano de cultivo. Por isso, a busca de
novas soluções para enfrentar esse desafio
passou a ser um dos principais objetivos dos
pesquisadores da EEA.
A estratégia utilizada para enfrentar esses

problemas foi investir na pesquisa de
herbicidas seletivos para o controle do capim
arroz e melhorar a qualidade da semente
para reduzir as infestações de arroz
vermelho.

Herbicidas seletivos
A partir do início da década de 1960

surgiram os primeiros produtos específicos
para plantas invasoras de folhas estreitas e
que não prejudicavam as plantas de arroz.
Herbicidas com diferentes princípios ativos
(propanil, molinate e outros) foram testados
durante vários anos em parcelas
experimentais na EEA pelo Eng° Agrº

Alderico Mascarello, pesquisador da EEA
que dedicou grande parte de sua vida
profissional à solução desse problema.
Após vários anos de testes, o Dr.
Mascarello identificou algumas moléculas
que, aplicadas nas dosagens corretas, eram
capazes de controlar o capim arroz e outras
invasoras sem prejudicar as plantas de
arroz.
Como primeira consequência prática

desse trabalho, um produto à base de
propanil (denominação técnica do produto
ativo), foi recomendado para uso em
lavouras comerciais e comercializado pela
empresa americana ROHM and HAAS com a
denominação de STAM F 34.
Contudo, inicialmente, a utilização em
escala comercial desse herbicida foi menor
do que a esperada: ou porque seu preço
fosse muito elevado, ou porque grande
parte dos produtores não estava
convencida da eficiência do produto.
Além disso, muitos desses produtores não
estavam familiarizados com essa nova
tecnologia e não dispunham dos
equipamentos necessários para a aplicação
de defensivos agrícolas na forma líquida em
áreas extensivas.

De qualquer forma, a parte mais
complexa e demorada para a solução
do problema representado pela
infestação das lavouras com capim
arroz fora resolvida pela pesquisa.
Entretanto, ainda faltava superar alguns

empecilhos, relacionados a difusão da
tecnologia e comercialização do herbicida,
para que a nova técnica fosse utilizada em
larga escala. Estava muito claro para os
técnicos do IRGA que seria necessário
demonstrar para os produtores a
viabilidade técnica e econômica do controle
químico das plantas invasoras e, além
disso, buscar uma forma de reduzir o preço
do herbicida.
Para alcançar esses objetivos, o IRGA

importou de uma empresa americana
(Chem Rice), 300 mil litros de produto
similar ao STAM F 34 (com o mesmo
princípio ativo) e o distribuiu aos produtores
à preço de custo. Como decorrência disso,
alguns produtores passaram a utilizar essa
nova tecnologia e a divulgá-la para os
demais. Ao mesmo tempo, a Autarquia
iniciou um programa no sentido de orientar
os produtores sobre o uso da dosagem e
forma de aplicação corretas.
Esse conjunto de medidas causou a

redução dos preços praticados no mercado
e provocou o aumento do uso de
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uso de herbicidas, até o ponto de se tornar
prática corriqueira nas lavouras de arroz
Gaúchas.

Melhoramento da Qualidade das sementes
O uso de herbicidas seletivos foi eficaz no

controle da maior parte das espécies invasoras
do arroz mas não resolveu o problema do arroz
vermelho que passou a ser o principal limitante
da produtividade nas regiões de cultivo
tradicionais da Depressão Central e Planícies
Costeiras da Lagoa dos Patos. Entre outras
medidas eram necessárias ações normativas
que resultassem em melhorias na qualidade da
semente utilizada pelos orizicultores.
Até o final da década de 1960, não havia

um sistema organizado oficial para
regulamentar a comercialização de semente de
arroz no Rio Grande do Sul. Por isso, foi
criada, por iniciativa do Ministério da
Agricultura (com participação do IRGA) a
Comissão Estadual de Semente de Arroz
(CESARROZ-RS), a qual, entre outras
atribuições, tinha a de definir padrões mínimos
de qualidade da semente de arroz e fiscalizar o
cumprimento das normas técnicas
estabelecidas para que esses padrões fossem
obedecidos por parte de produtores de
semente credenciados.
Ante a impossibilidade, na época, de iniciar

um programa de certificação de semente dentro
dos padrões convencionais (bastante rígidos),
optou-se por adotar um sistema flexível que
permitia uma evolução gradual da qualidade da
semente.
Nesse sistema, os lotes de semente eram

aprovados ou reprovados com base,
principalmente, nos resultados de análises de
sementes em amostras retiradas por
responsáveis técnicos a soldo dos próprios
produtores de semente (a semente assim
obtida recebeu a denominação de Semente
Fiscalizada). A fiscalização era feita através
da retirada e análise de amostras tomadas
aleatoriamente de lotes de alguns produtores,
por técnicos de órgãos oficiais credenciados.
Ainda que imperfeito, esse sistema,

contribuiu para a melhoria da qualidade da
semente de arroz que era comercializada nas
décadas de 60 e 70, especialmente, no que diz
respeito à quantidade de arroz vermelho
permitida .
O IRGA , através da Equipe de Sementes,

participou ativamente na implantação e
operacionalização desse e dos sistemas que o
sucederam, até chegar a Certificação de
Sementes (as sementes certificadas de arroz
produzidas no Estado atualmente são isentas

de vermelho).
A utilização de sementes de melhor

qualidade por parte dos produtores
amenizou mas não resolveu de todo o
problema do arroz vermelho nas lavouras
mais infestadas, devido a dificuldade em
eliminar o banco de sementes dessa
invasora presente na camada arável do
solo de grande parte das lavouras.
Contudo, a atuação da CESARROZ
representou um marco para a
conscientização dos produtores de que a
solução do problema teria que iniciar pela
utilização de sementes com boa qualidade.

Sistematização do solo
À mesma época, outra importante ação

do IRGA em conjunto com o convênio
UFRGS/UNIVERSIDADE DE WISCONSIN
(Figura 5), desencadearia importantes
melhorias na sistematização das lavouras
de arroz. Seu objetivo imediato foi
demonstrar aos produtores as vantagens
do aplainamento das lavouras de arroz
com o emprego de equipamentos
tracionados por tratores de uso comum
nas lavouras, visando facilitar as
operações de semeadura e irrigação, além
da aplicação de herbicidas e adubos.

A primeira demonstração de aplainamento
do solo foi realizada em 1966, no campo
experimental da EEA, utilizando-se
equipamento importado dos EUA. Foi

Figura 5. Experimento implantado na EEA,

em 1967, fruto da cooperação entre o IRGA
e o convênio UFRGS/Universidade de
Wisconsin. De costas e à direita, os
professores do Departamento de Solos da
UFRGS, Marino José Tedesco e João
Mielniczuk, respectivamente.



utilizada uma aplainadora de solo, de marca
EVERSMAN, com dez metros de
comprimento equipada com lâmina de 4,5
metros de largura e acionada por sistema
hidráulico acoplado em um trator de 65 HP .
Pouco tempo depois, uma indústria gaúcha
iniciou a fabricação de equipamento similar
com a denominação comercial de REMAPLAN.
Esse trabalho teve como consequência

a generalização dessa prática nas lavouras
Gaúchas e o desenvolvimento de uma
indústria local que passou a construir
equipamentos maiores e mais eficientes.
Logo, o aplainamento passou a ser prática
comum na sistematização do solo, não só
por seu efeito na otimização de outras
práticas agronômicas, como também por
permitir o uso de variedades mais exigentes
quanto ao manejo.

As variedades americanas
Um acontecimento dramático antecedeu

outro importante evento que afetou de forma
positiva toda a economia orizícola do Rio
Grande do Sul a partir do início dos anos 70.

Em meados da década de 60 um jovem
professor da Universidade Federal de Pelotas
- Engº Agrº Paulo Heleno da Costa - foi
expurgado pelos militares responsáveis pela
“Revolução de 64”. Sem possibilidade de
ganhar a vida no Brasil, refugiou-se no
Uruguai passando a trabalhar em uma das
grandes empresas ligadas a produção e
exportação de arroz do País vizinho. Lá,
dedicou-se à pesquisa com ênfase para a
adaptação de variedades americanas de
grãos longo/finos e boa qualidade, visando
sua exportação para mercados que ofereciam
melhores preços.
Assim, verificou experimentalmente que

a variedade ‘Bluebelle’ era a que melhor se
adaptava às condições de clima, solo e
manejo do Uruguai, além de possuir grãos
com as características desejadas pelos
importadores. Desse ponto até a
generalização do uso dessa variedade nas
lavouras uruguaias e, em seguida, no Rio
Grande do Sul, passaram-se poucos anos.

Aqui, é necessário ressaltar a
importância do aperfeiçoamento das
práticas culturais anteriormente
referidas, sem o que, as variedades
americanas – mais exigentes em
manejo - dificilmente poderiam ser
utilizadas comercialmente no Rio
Grande do Sul. Esse conjunto de eventos
(aperfeiçoamento das técnicas de
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manejo e novas variedades) contribuiu
para desencadear mudanças
profundas em toda a cadeia produtiva
do arroz no Estado. Na lavoura: com o
uso da sistematização do solo em áreas
cada vez mais expressivas, facilitando a
irrigação e controle químico das plantas
daninhas e, dessa forma, permitindo o
cultivo de variedades de melhor qualidade,
ainda que mais exigentes. Na indústria: o
aumento do volume do produto
industrializado tornou viável o
aperfeiçoamento e diversificação dos
processos de beneficiamento. No comércio:
a preferência dos consumidores pelo arroz
longo/fino alterou profundamente o
mercado desse cereal em todo o País,
deslocando o arroz de sequeiro para plano
secundário. O aumento da demanda do
arroz longo/fino provocou enorme impacto
sobre a economia arrozeira do Estado,
refletindo-se em rápido crescimento da
área cultivada com esse cereal , levando o
Rio Grande do Sul à condição de maior
produtor e exportador de arroz do Brasil.
Essa nova realidade gerou também

novas demandas para a pesquisa. Ao
mesmo tempo em que as melhorias no
manejo das lavouras contribuíram para
aumentar a produtividade, também
aumentaram os custos de produção.

Essa seria uma situação administrável
para os produtores, não fora pelo fato de
que o preço do arroz para o consumidor
sofria grandes oscilações decorrentes de
fatores conjunturais, os quais estavam fora
do controle dos produtores e da indústria.
Logo ficou claro que a única saída possível
para esse impasse seria aumentar a
produtividade das lavouras à níveis ainda
mais elevados do que aqueles obtidos com
a tecnologia disponível até então.

A busca pelo aumento da produtividade
A partir do início dos anos 70, a

pesquisa passou a receber mais atenção,
graças a visão de gestores do calibre de
Ubirajara de Jesus Pereira, Aury de
Oliveira e Delcy Gadea de Freitas
(Figura 6), respectivamente, Presidente
do IRGA, Diretor Técnico Agrícola da
Autarquia e Coordenador da EEA. Os
esforços desses homens, centralizados no
objetivo de transformar a EEA em
referência em pesquisa do arroz no Sul do
Brasil, logo se refletiu em Investimentos na
construção de novos prédios para pesquisa
e administração na EEA, modernização
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dos laboratórios, contratação de novos
pesquisadores e seu treinamento em
Instituições de Pesquisa Internacionais.

assentou no desenvolvimento e utilização
no Rio Grande do Sul de variedades de
porte baixo com elevado potencial
produtivo.
A base das mudanças que a utilização

dessas variedades causou na economia
orizícola a partir dos anos 80, está
radicada na qualificação de pesquisadores e
extensionistas do IRGA realizados no CIAT
na década anterior, graças aos esforços e
dedicação do melhorista principal do CIAT,
Dr. Peter Jennings (Figura 7). Assim,
vários jovens pesquisadores do IRGA foram
treinados no CIAT durante a década de
1970 e início dos anos 80. Além disso, o
CIAT proporcionou treinamento de curto
prazo (um mês) visando qualificar todo o
grupo de extensionistas do IRGA em
tecnologias adequadas ao manejo das novas
variedades de porte baixo.
Ademais, o CIAT, através do Dr.

Jennings, colocou à disposição do IRGA
todo o material genético melhorado que
dispunha, já adaptado para as condições
tropicais da América Latina. Esses
materiais, como regra, já representavam
um avanço em relação às primeiras
variedades desenvolvidas pelo IRRI no que
diz respeito à qualidade dos grãos e
capacidade de adaptação à ambientes com
dias mais longos (caso do Rio Grande do
Sul). Assim, grande número de genótipos
foram selecionados na Colômbia para
posterior avaliação nas condições do Rio
Grande do Sul. Esses materiais eram
constituídos por algumas variedades já em
fase de multiplicação de sementes para
cultivo na Colômbia e outros países com
clima tropical, linhagens avançadas (em
homozigose), populações segregantes
em F3 e F4, além de inúmeras linhas em
gerações mais avançadas.

Figura 7. Dr. Peter Jennings já era muito

conhecido na comunidade científica
internacional devido a sua participação na
criação e lançamento da famosa variedade
‘IR 8’, em 1966, quando ainda atuava no
INSTITUTO INTERNACIONAL DE PESQUISA
DO ARROZ (IRRI), nas Filipinas.

Por outro lado, O IRGA, criado para
defender a orizicultura gaúcha de ameaças,
quer de natureza técnica como comercial,
perdia gradualmente seu protagonismo na
comercialização do arroz em nível nacional,
tanto no que se relaciona a formação dos
estoques reguladores e definição dos preços
mínimos, como nas ações políticas visando
favorecer a economia orizícola do Estado. A
situação configurava uma ameaça e, ao
mesmo tempo, uma oportunidade para
efetivar mudanças relacionadas à política
institucional, de forma a privilegiar a área
técnica da Instituição, com o objetivo de
promover ações que levassem ao aumento
da produtividade do arroz Gaúcho.
Por coincidência, nessa mesma época

foi criado, na Colômbia, o CENTRO
INTERNACIONAL DE AGRICULTURA
TROPICAL (CIAT), com a dupla missão de
realizar pesquisas em cultivos de
importância abrangente (entre os quais, o
arroz) e treinar jovens pesquisadores
procedentes de países da América Latina.
Como será relatado a seguir, o CIAT teve

enorme importância para o aperfeiçoamento
da geração de pesquisadores e
extensionistas, que atuavam no IRGA na
década de 1970, especialmente nas áreas de
melhoramento genético, produção de
sementes, controle de plantas invasoras,
pragas e doenças e, também, transferência
de tecnologia.

A Segunda revolução: As variedades de
porte baixo com alto potencial de
rendimento

A segunda revolução ocorrida na lavoura
orizicola Gaúcha foi essencialmente genética
(ainda que, em seu decorrer tenham,
também, ocorrido avanços em áreas
relacionadas ao manejo); uma vez que se

Figura 6. Delcy Gadea de

Freitas foi um dos maiores
gestores da EEA.
Acolhedor e afeito ao
diálogo, costumava
receber os funcionários
para o café da manhã em
sua casa, na própria EEA,
para tratar das atividades
do dia-a-dia. Foi figura
chave na modernização da
Estação e no incentivo ao
intercâmbio internacional.
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Duas variedades com esse novo tipo de
planta, já haviam sido lançadas para cultivo
na Colômbia com grande sucesso. A
produtividade superior dessas variedades
foi determinante para sua rápida adoção
pelos produtores.
Já, para condições de clima temperado ou

subtropical (caso do Rio Grande do Sul) seria
necessário desenvolver variedades que, além
de insensíveis ao fotoperíodo, fossem
tolerantes à temperaturas mais baixas,
tanto nas fases iniciais de desenvolvimento
das plantas como na fase reprodutiva. Além
disso, seria imprescindível melhorar a
qualidade dos grãos para competir com as
variedades americanas que começavam a ser
utilizadas no Rio Grande do Sul em larga
escala.
As duas primeiras variedades de porte

baixo que foram lançadas no Estado –‘CICA
4’ em 1973 e ‘IRGA 408’ em 1975; ainda que
mais produtivas que as variedades em uso no
Estado, nunca foram cultivadas em áreas
expressivas devido à qualidade de grãos
inferior à das variedades americanas, já
predominantes nas lavouras Gaúchas nessa
época¹.

A variedade BR-IRGA 409
Após esse insucesso, finalmente em

1979, foi lançada a variedade ‘BR-IRGA
409’ pelo IRGA e EMBRAPA; a qual
combinava alto potencial produtivo e a
qualidade de grãos requerida pelo mercado.
O impacto causado pela substituição da

variedade ‘Bluebelle’ pela’ BR-IRGA 409’ na
economia orizícola do Rio Grande do Sul foi
enorme. A produtividade média das lavouras
cresceu em poucos anos de 3.500 para
patamares próximos de 5 mil quilos por
hectare, na mesma medida que aumentava a
área cultivada com essa e outras variedades
de porte baixo.
Em decorrência do grande diferencial de

produtividade, a área cultivada com a ‘409’
cresceu rapidamente atingindo,
aproximadamente, 200 mil hectares na safra

¹Algumas dessas variedades foram semeadas em áreas importantes em diferentes regiões e períodos,
destacando-se a ‘BR-IRGA414’, variedade precoce e tolerante à toxidez por ferro, que foi amplamente
cultivada na Depressão Central e Planícies Costeiras da Lagoa dos Patos na primeira metade da década de
1990. Logo a seguir outra variedade precoce, a ‘IRGA 416’, ocupou importante espaço no Litoral Sul e
Planície Costeira Interna. Essas variedades, por apresentarem problemas relacionados à debulha (414) e
cocção (416) foram substituídas por outra variedade também precoce (com ciclo biológico 15-20 dias mais
curto que o da ‘BR-IRGA 409’), a ‘IRGA 417’, a qual passou a ser a mais cultivada na Depressão Central e
Planícies Costeiras, devido, principalmente, à qualidade superior de seus grãos. A ‘417’ chegou a ser a
variedade mais cultivada no Rio Grande do Sul no início desse século (quando ocupou 30% da área cultivada
do Estado), sendo em grande parte substituída, posteriormente, pela variedade ‘IRGA 424’ (mais
produtiva e resistente a doenças) e pelas variedades resistentes a herbicidas do grupo das
imidazolinonas entregues para cultivo comercial a partir do lançamento da ‘IRGA 422 CL’, em 2002.

1983/4 e o dobro dessa área no ano
seguinte (representando 2/3 da área total
cultivada com arroz no Estado). Nos dez
anos que se seguiram, a ‘409’ manteve-se
como a variedade mais cultivada no Rio
Grande do Sul, sendo utilizada até hoje em
área significativa na Fronteira Oeste do
Estado.
A contribuição para aumento da

produtividade das variedades desenvolvidas
após o lançamento da ‘BR-IRGA 409’ foi
menos importante porque as mesmas
possuem tipo de planta e potencial
produtivo semelhantes ao da ‘409’; ainda
que, algumas tenham mostrado melhor
adaptação geral e/ou apresentado
diferentes características vantajosas como:
melhor resistência a doenças, melhor
tolerância a estresses causados por
problemas de solo, melhor adaptação às
regiões mais frias ou ciclo mais curto.

Figura 8. A variedade BR-IRGA 409 foi um

marco na lavoura gaúcha, por ser a primeira
a apresentar alto potencial produtivo e
excelente qualidade de cocção.

A terceira revolução: Manejo
Integrado e Sistema Clearfield

Após o grande salto em produtividade
causado por essa revolução genética , os
avanços foram menores nas duas décadas
que se seguiram.
Os pequenos e graduais acréscimos

na produtividade média no Estado, nos
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anos que se sucederam ao primeiro impacto
causado pela generalização do cultivo da ‘BR-
IRGA 409” e, posteriormente, da ‘BR-IRGA
410’, devem ser atribuídos, principalmente,
a mudanças no manejo; com a maior utilização
de cultivo mínimo, pré-germinado e outros
sistemas que facilitavam a semeadura na época
recomendada e possibilitavam melhor controle
do arroz vermelho (que se transformara na
principal invasora das lavouras).
Essa situação permaneceu por quase 20

anos e só mudou com a eclosão da terceira
revolução; essa, predominantemente
agronômica, ainda que envolvesse em seu
decurso, o importante avanço genético que
consistiu na incorporação, em algumas
variedades, de genes para resistência à
herbicidas do grupo das imidazolinonas
utilizado no sistema Clearfield, para controle
do arroz vermelho.
A utilização integrada de práticas simples de

manejo, tais como, semeadura na época
recomendada, bom controle da irrigação,
adubação nas doses e épocas recomendadas e
bom controle de doenças, insetos e plantas
invasoras; combinada com o uso do sistema
Clearfield para o controle de arroz vermelho
nas áreas infestadas com essa invasora; foi
decisiva para impactar fortemente a
produtividade nos últimos 12 anos.
Rapidamente a produtividade média das
lavouras passou de 5,5 para patamares
próximos de 7,5 t/ha, reduzindo dessa forma a
“brecha tecnológica” da lavoura Gaúcha.
O sucesso desse programa deveu-se a

vários fatores, entre os quais, deve-se salientar
a contribuição Dr. Edward Pulver (consultor
do Fundo Latino Americano de Arroz Irrigado –
FLAR – Figura 9) com foco na transferência da
tecnologia relacionada ao manejo do arroz e
à atuação do IRGA através do projeto 10.

Como consequência do melhor
aproveitamento do potencial de produção
das variedades atualmente disponíveis
são esperados rendimentos médios mais
elevados, na medida em que maior
número de produtores adotem todas as
práticas do manejo melhorado.
Aumentos maiores poderão ser esperados
a medida que a pesquisa desenvolva
variedades e/ou híbridos mais produtivos.
Nesse sentido, espera-se que a EEA
continue cumprindo o seu papel de
protagonista no cenário da orizicultura
gaúcha pelos próximos 75 anos!

Figura 9. Edward Pulver foi o idealizador de

um projeto de transferência de tecnologia em
arroz de alto impacto no Rio Grande do Sul,
entre os anos de 2003 e 2006: o projeto CFC.


