
C om a abertura oficial da colheita, no
dia 11 de janeiro, na sede da fazenda
Providência, município de Norman-
dia, norte de Roraima, os produtores

de arroz irrigado do estado comemoraram
um recorde histórico: na safra deste ano se-
rão colhidas cerca de 153 mil toneladas.
A safra 2007/08 foi plantada numa areai
de 24 mil hectares, 20% a mais do que na
safra anterior, quando a área plantada era
de 20 mil hectares.

Segundo Álvaro Callegari, na época, se-
cretário de Agricultura de Roraima, os pro-
dutores de arroz são a maior fonte de arre-
cadação de impostos para o estado. Além
disso, ele afirma que a produção de arrozl
é fonte de emprego e renda para os mora-
dores da região. A produção de arroz irriga-
do em Roraima abastece não só o mercado
interno, mas também o externo. Segundo
a Associação dos Rizicultores do estado,
cerca de 75% do arroz produzido em Ro-
raima são exportados para os estados do
Amazonas, Pará e Amapá, e para países co-
mo a Venezuela, Colômbia e Peru.



Para Paulo César Quartieiro, conside-
rado o maior produtor de arroz irrigado
de Roraima, a vantagem é que a agricul-
tura é uma das mais democráticas produ-
ções existentes. "A produção de arroz de-
manda mão-de-obra, gerando muitos em-
pregos diretos e indiretos. A rizicultura é a
que mais espalha resultados", explica.

Presente na abertura oficial da colheita
de arroz, o deputado federal Márcio Jun-
queira (DEM) destacou que, apesar das
dificuldades impostas pela política do go-
verno federal, os rizicultores de Roraima
representam não só riqueza para o estado,
mas a garantia da presença de brasileiros
na região de fronteira. A rizicultura como
atividade agroindustrial vem se manten-
do em Roraima há mais de 31 anos. Atu-
almente a produção de arroz irrigado gera
mais de 1.200 empregos diretos e mais de
4.800 indiretos.

O empreendedor Dirceu Spies, diretor-
presidente de duas empresas de vendas de
insumos, equipamentos e máquinas agrí-
colas, comemora o bom resultado do se-

tor. Para esta safra, os produtores investi-
ram mais de R$ 6 milhões nesses produ-
tos. A expectativa de crescimento para a
próxima safra é de 15%. "Investimentos
no setor agrícola representam mais oferta
de alimentos para a população", destaca
Dirceu Spies.

Roraima possui características espe-
ciais para a produção de grãos; seu clima
oferece condições para plantar durante
todo o ano. Outra característica é com
relação à área plantada. Toda a produção
de grãos em larga escala se concentra no
norte do estado, considerado o polígono •
do arroz. Na região, a vegetação predo-
minante é o lavrado. "Apesar de estarmos
dentro da Amazônia, não precisamos nos
preocupar com o desmatamento para fa-
zer o plantio", explica um dos produto-
res. "A região possui aptidão natural para
a agricultura."

Outro fato de destaque no plantio de
arroz em Roraima é a localização geográ-
fica do estado. Fazendo fronteira ao norte
com a Venezuela e a Guiana Inglesa, tam-

bém faz fronteira, ao sul, com estado do
Amazonas, que possui mais de 3 milhões
de habitantes. Devido a esses fatores, o
produtor Paulo César Quartieiro afirma
que Roraima tem a obrigação de ser o ce-
leiro da Amazônia e do Caribe.
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