


Técnicas aprimoradas
A busca por novas técnicas de cultivo co-

meçou na década de 80, quando os produ-
tores começaram a participar de reuniões,
palestras e estudos sobre novos sistemas
de produção. Na época, não havia maqui-
nário para o trabalho na lavoura e muitos
produtores tinham que adaptar e até cons-
truir equipamentos para o cultivo, que era
realizado em quadras de aproximadamen-
te 500 m2, corn o auxílio da tração animal.
De acordo com o técnico da Epagri, hoje,
as fabricantes de máquinas e equipamentos
agrícolas disponibilizam o que há de mais
moderno e, com isso, as quadras de culti-
vo foram redimensionadas para até cinco
hectares. Mas, só a máquina não resolve;
segundo ele, o conhecimento humano é
indispensável. "O principal segredo da alta
produtividade está no preparo do solo. A
quadra deve possuir um nivelamento uni-
forme. Dessa forma, controla-se o nível da
água em igual profundidade em todo o ter-
reno, e isso envolve conhecimento e dedi-
cação do produtor", afirma, explicando que
estágios variados de lâmina da água com-
prometem a germinação e o crescimento
do arroz, levando a diferentes índices de
rendimento dentro de uma mesma quadra.
"Através do nível da água, é possível con-
trolar o perfilamento e determinar a densi-
dade de panículas por metro quadrado de

forma homogênea em toda a lavoura", en-
fatiza Olímpio de Paula.

Durante o manejo do solo, o trabalho
é realizado com carinho, dedicação e res-
peito ao meio ambiente, o que não se re-
sume em apenas revolver o barro com as
máquinas, mas sim em esculpir a lavoura
de maneira praticamente artesanal. "Per-
cebe-se a diferença até no ronco dos tra-
tores, que trabalham tranqüilamente, pois
o produtor não tem pressa e busca fazer a
coisa bem feita, objetivando a perfeição,
independentemente do tempo que levar",
ressalta o técnico da Epagri.

Referência em tecnologia
Em Agronômica, são mais de 35 os ri-

zicultores com altos índices de produtivi-
dade, o que torna o município referência
internacional em rizicultura. A cada dois
anos, em março, quando tem início a co-
lheita, a cidade promove a Festa Estadu-
al do Arroz, Ferroz, que recebe visitantes
de todas as regiões produtoras do Brasil
e países da América do Sul. Comitivas de
grandes nações produtoras, como China,
Alemanha e França, também marcam pre-
sença, sendo que a cada edição aumenta
o número de visitantes vindos de outros
países em busca de informações sobre as
técnicas de produção. "É urn orgulho ter-
mos a maior produtividade mundial no

arroz irrigado e sermos referência em tec-
nologia", comemora Antônio Pedroso, vi-
ce-prefeito de Agronômica.

Os rizicultores que atingem altos índi-
ces possuem um diferencial em relação aos
demais. Toda a sua produção é destinada
à produção de sementes, o que garante
urn adicional no preço de venda. "Hoje,
ern função da nossa alta produtividade,
comercializamos sementes em todas as
regiões produtoras de arroz no Brasil e,
inclusive, em países como Paraguai e Bo-
lívia. Ou seja, onde houver arroz irrigado,
temos mercado garantido", revela Moacir
Warmling, engenheiro agrônomo da Co-
operativa Regional Agropecuária Vale do
Itajaí, Cravil.

Dos 1,3 rnil rizicultores associados, 50
se dedicam à atividade sementeira, com
uma produção anual na casa das 100 mil
sacas. São variedades certificadas de ciclo
longo, desenvolvidas pela Epagri, em par-
ceria com a Embrapa. De acordo com War-
mling, o desempenho produtivo do esta-
do é fruto da existência de uma equipe de
pesquisadores específicos para a cultura do
arroz. No entanto, ele aponta que de nada
adianta ter a informação se esta não che-
gar ao agricultor, e é aí que surge o papel
das cooperativas, da Epagri e empresas li-
gadas setor, que, através da extensão rural,
disseminan>os conhecimentos entre aos
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produtores. "O rizicultor está bem tecni-
ficado, com tecnologia de alto nível. Além
disso, a estrutura fundiária, formada por
pequenas propriedades, facilita o manejo
do arroz. Dessa forma, pode se controlar
inclusive o nível da água diariamente'', ex-
plica o agrônomo.

Outro aspecto relevante apontado por
Warmling é o clima propício. Segundo ele,
a elevada temperatura durante o dia, com
alta radiação solar, faz com que a planta
armazene energia através da fotossíntese.
Por outro lado, como as noites são de tem-
peraturas amenas, a planta respira pouco
e consome menos energia. Desta forma, a
semente fica cheia e pesada. Prova disso é
que em Agronômica, o peso de l .000 grãos
de arroz chega a 30 g, bem superior ao re-
gistrado nas demais regiões.

"Sempre dentro do banhado"
"Assirn como meu pai, também nasci

dentro das airozeiras e, ainda hoje, costu-

mo dizer que sou que nem sapo, pois estou
sempre dentro do banhado". Se esta cita-
ção sugere alguém que está nessa situação
por necessidade, trata-se de um engano. O
autor, um pequeno e simples agricultor de
Agronômica, é um dos que ostentam um
título invejável, inclusive para os produtores
de arroz dos países do Extremo Oriente, si-
tuados entre os mais produtivos do mundo.
Trata-se de Walmor dos Santos Füho, mais
conhecido por "seu Pila", que cresceu em
meio às lavouras de arroz, uma tradição de
sua família há mais de um século. "Casei
aos 20 anos e comecei a tocar a plantação.
Era tudo muito difícil, feito a mão e tração
animal em pequenas quadras, o que era até
motivo de gozação, pois diziam que nós, os
pequenos agricultores, não sabíamos como
produzir. No entanto, hoje, somos os me-
lhores do mundo, o que nos enche de orgu-
lho", relata emocionado o agricultor.

Quando Santos Filho assumiu as lavou-
ras, na década de 80, a produtividade girava

entre 3 e 3,5 toneladas por hectare. No iní-
cio dos anos 90, o índice produtivo já os-
cilava entre 12 e 13 toneladas por hectare e
na safra 2001/02 atingiu o recorde de 14,5
toneladas por hectare ern áreas isoladas.

De acordo com o produtor, o desem-
penho está associado ao intercâmbio de
informações e à união dos produtores,
que começou nos anos 80 com o apoio da
Epagri, Cooperativas e das empresas. "Aqui
ninguém trabalha sozinho, e sim em gru-
po. A união está presente na troca de co-
nhecimento em dias de campo, reuniões e
palestras, na aquisição de máquinas e equi-
pamentos, no preparo do solo, no plantio,
no controle da lavoura e na colheita, sem-
pre analisando os erros e buscando apren-
der com eles", destaca o rizicultor.

A inter-relação entre os produtores é
tão aberta, que possibilita que um alerte
o outro quanto a possíveis alterações nas
lavouras vizinhas. Dessa forma, embora
cada um possua sua própria área, todos
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são responsáveis por esse espírito coleti-
vo. Levantar à noite para controlar o nível
da água, vistoriar as lavouras até três vezes
ao dia, abrir os canais mesmo que seja de
madrugada, ao ouvir uma trovoada, para
evitar que se inundem, são procedimentos
exaustivos, mas normais para os melhores
rizicultores em todo o mundo. "O arroz
quando é pequeno, é como uma criança:
exige cuidados 24 horas por dia. Quando
cresce, devemos tratá-lo como uma pessoa
adulta, conhecendo-o e buscando sempre
aprender com seu comportamento", diz
seu Pila, que cultiva uma área de 15 hec-
tares próprios e mais 16 arrendados.

Segundo ele, o sucesso está aliado ao
nivelamento do terreno e ao conhecimento
sobre o clima, fertilidade do solo, altitude
e variedades que se adaptem a cada região.
"No entanto, mesmo em Agronômica, há

produtores com pouca tecnologia, que atin-
gem a média de sete toneladas por hectare",
ressalta, acrescentando que não basta ape-
nas ter solo e clima propícios; o que conta
é o fator humano. Prova disso é o desem-
penho em uma das áreas arrendadas, de 10
hectares, localizada a 30 km de Agronômi-
ca. "O antigo produtor colhia 1.500 sacas.
Em minha primeira colheita, a produção
saltou para 2.400 sacas, sem contar que,
quando aluguei, a lavoura estava infestada
de arroz vermelho e, hoje, graças ao manejo
integrado dos fatores homem, máquina e
água, a área está limpa e nela produzo arroz
para semente", enfatiza o agricultor.

Aprendizado contínuo
A humildade que os tornou campe-

ões mundiais é rnesma que os faz reco-
nhecer que não podem parar no tempo, e

que devem partir em uma
busca constante de novos
conhecimentos. "Se hoje
alguém me perguntar se eu
sei plantar arroz, direi que
não, pois a cada dia há um
novo aprendizado. E tam-
bém precisamos observar
o clima, que pode sofrer
alterações e inclusive pôr
em risco nosso título", res-
salva seu Pila.

"Não existe uma recei-
ta de bolo. Existe sim, co-
nhecimento e união entre
os produtores que buscam
ano após ano a adaptação
harmônica entre o clima, o
solo e as variedades", desta-
ca Olímpio de Paula.

Entre os desejos dos ri-
zicultores, um é o de que
as próximas gerações con-
tinuem com o t rabalho
iniciado há praticamente

um século, pois eles ficariam tristes em,
um dia, ver suas terras arrendadas. "Dese-
jo que meus filhos continuem com meu
trabalho, pois o arroz - embora hoje este-
ja corn um preço baixo - é nosso jardim,
nosso divertimento, nossa alegria, nosso
sustento, nossa vida. Nós cuidamos tanto
dele que só falta dar nome aos pés", diz
Walmor dos Santos Filho.

"O nível técnico dos produtores che-
gou ao ponto de, hoje, eles terem a capa-
cidade de analisar as arrozeiras no come-
ço do desenvolvimento e saber qual será a
colheita final. É uma verdadeira agricultura
de precisão",Conclui de Paula.
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