




ÂGUADOR ZELA 
pelo nível de 
umidade da lavoura 
nos 120 dias do 
ciclo de produção -
do plantio acolheita 

Embora não seja a salvação da lavoura, a DO pode 
representar uma espécie de blindagem mercadológi
ca para cerca de 450 produtores - reunidos em t rês 
cooperativas especializadas no beneficiamento e co
mércio do arroz mais valorizado do mercado brasileiro, 
Desde os anos 1960, a cotação do arroz do litoral norte 
gaúcho costuma ficar 10% acima da média de outras 
regiões - no atacado; no varejo, curiosamente, a dife
rença desaparece, Uma das razões é que a maior parte 
do arroz do nordeste gaúcho é comprada com casca 
por engenhos e comerciantes do Sudeste e do Centro-
Oeste do Brasil. Depois de beneficiá-lo, eles o usam 
para formar blends com os grãos de outras procedên
cias, no que atendem à classificação do Ministério da 
Agricultura (vejaboxnapáginaseguinte). 

Infelizmente, para os pais da ideia, o segredo do 
negócio foi quebrado pelo Inpi, Há dois anos, cumprin
do seu regulamento, o instituto divulgou o pedido da 
Aproarroz (Associação dos Produtores de Arroz do 
Litoral Gaúcho), entidade fundada especialmente para 

administrar a.,.vantagem comparativa. Saia justa para 
os arrozeiros. Um saco difícil de carregar. 

Orientados por técnicos de órgãos como a Emater, o 
Irga e o Sebrae, os peticionários fcharam aboca, certos 
de que a conquista do selo dependia de meros detalhes 
formais. Uma de suas referências eram os fazendeiros 
de Bagé, que, em pouco mais de um ano, conseguiram 
do Inpi um selo de IG (Indicação Geográfica) para a 
carne bovina do Pampa Meridional (confira o quadro). 
Mas o tempo passa, e a prova não termina. No frigir dos 
ovos, passados quatro anos desde o primeiro passo, o 
arroz do litoral ainda não es tá no ponto para merecer 
a DO, Na reunião de fevereiro passado em sua sede 
carioca, o Inpi deu 60 dias para a Aproarroz esclare
cer alguns aspectos de sua operação. São minúcias, 
filigranas. Um saco ter de respondê- las , mas quem 
mandou inventar moda? Recuar nem pensar. 

Com mais de 737 páginas, o processo em m ã o s da 
entidade contém um longo histórico da orizicultura no 
ecossistema costeiro gaúcho, mas a parte mais subs-



Nova classificação 
m 1a de março passado, entrou em vigor uma 

nova instrução normativa do Ministério da 

Agricultura estabelecendo regras mais rigo

rosas para a classificação dos vários tipos de arroz c o 

locados no mercado brasileiro, Agora, no tipo 1 longo, 

só pode haver 7,5% de grãos quebrados; antes, esse 

índice era de 10%. Outra novidade foi a desagregação 

dos defeitos (grãos mofados, ardidos, gessados e ra-

jados), antes "misturados" aos quebrados. 

Para a maior parte das regiões produtoras, foi mais 

um aperto nos parafusos do controle de qualidade; para 

o litoral norte gaúcho, um motivo para festejar. Na Coo

perativa Arrozeira Palmares, uma das três cooperativas 

engajadas no projeto do arroz do litoral norte gaúcho, 

está tudo pronto para explorar o selo de DO, Baseada 

em Palmares do Sul, essa empresa passou por sufoco 

há dois anos, quando suas instalações foram consu

midas por um incêndio, mas ela deu a volta por cima. 

Independentemente da obtenção do DO, ela fechou 

um contrato com a rede de supermercados Carrefour, 

negócio que pode levar para a Europa o arroz Palma

res Premium, com 100%, de grãos inteiros. 

tanciosa e original da papelada é um minucioso lau

do técnico assinado pelo agrônomo Carlos Nabinger, 

Ph.D. da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Na bibliografia, predominam sobrenomesjaponeses, 

os mestres da pesquisa com o grão asiático. 

Não é novidade que há um século se planta arroz 

irrigado nas vá rzeas e baixadas do interior gaúcho, 

mas o atestado científico de Nabinger r e ú n e infor

m a ç õ e s raras sobre a produção obtida nessa planície 

litorânea de baixa altitude da América do Sul. Aqui, 

diz o professor, a produção de arroz é favorecida por 

aspectos climáticos excepcionais, especialmente a 

insolação, a baixa oscilação térmica, a abundância de 

COMO 
ESGOTAMENTO 
dos talhões para 
a entrada das 
ceifadeiras, as 
garças acorrem 
para a melhor 
pescaria do ano 



O que faz um grão resistir melhor à quebra é a 

0 MAPA DOS 
ARROZAIS: 
a área de 
abrangência das 
lavouras do litoral 
norte abarca 12 
municípios 

água pura e os ventos do quadrante nordeste carre
gados de salinidade. Disso resulta, após o descasca-
mento, um cereal translúcido, com aspecto "vítreo", 
isento de "gesso" e com um índice acima de 65% de 
grãos inteiros, já que resiste melhor ao processo de 
beneficiamento - em nenhuma outra região brasileira 
se encontram índices melhores, 

Mais inteiro na embalagem, mais solto na panela, 
mais brilhante na travessa: o tal arroz norte-li to-
r â n e o e s t á na iminência para se tornar o primeiro 
cereal brasileiro a obter o reconhecimento oficial 
de u m a s i t u a ç ã o geográf ica privilegiada. Só que 
uma DO não sai de graça. Para manter essa inédita 
benesse mercadológica , a Aproarroz vai precisar 
fazer o rastreamento da origem do alimento mais 

trivial da culinária brasileira, algo 
i m p e n s á v e l n u m a atividade a t é 
pouco tempo a t rás dominada por 
atravessadores. 

A saia justa dos arrozeiros i n 
clui ainda uma série de cuidados no 
processamento industrial do pro
duto. É nessa etapa do processo que 
vai aparecer o maior benefício do 
selo, Para ter direito à DO, o arroz 
do litoral norte do Rio Grande do Sul 
deverá ser obrigatoriamente bene

ficiado na zona de produção. Em consequência, STOP 
atravessadores, caminhoneiros, "cerealistas" e com
pradores em geral que descem a BR-101 e a RST-101 
em busca daquele arroz com casca, a ser beneficiado 
a milhares de quilômetros da origem, 

Se tudo sair conforme a receita, o perímetro MOST 
vai oferecer mais empregos e gerar maior renda para 
todos os que operam na lavoura arrozeira. Hoje são 
cinco mi l trabalhadores diretos e 20 mi l indiretos. 
Além de reunir condições para vender um arroz cer
tificado, a Aproarroz quer agregar valor industrial ao 
produto primário, É um belo caso de marketing, coisa 
rara no agronegócio. Por um paradoxo mercadológico, 
porém, os autores da proeza pedem para não aparecer 
antes de receber o selo do Inpi. 

Pedindo reserva, eles acabam falando, mas com 
uma diplomacia rara entre homens da lavoura.' 'Não 
pretendemos nos apresentar como os melhores", 
diz Francisco Selistre, presidente da CooPalmares, 
uma das â n c o r a s industriais do projeto de certifi
cação, "O que queremos é o direito de mostrar que 
produzimos um grão diferente no estado que lide
ra a orizicultura no Brasil," Nunca se v iu tamanha 
humildade no vale-tudo do ag ronegóc io . Se n ã o 
obtiverem a D e n o m i n a ç ã o de Origem do INPI, os 
arrozeiros do litoral norte gaúcho merecem o selo 
de Diplomatas da Orizicultura. 



é  a  baixa amplitude térmica ao longo do dia 

O culpado é o El Nino 
'orno de costume, o mercado n a 

cional do arroz "parou" no final de 

'fevereiro e início de março, Na a r 

rancada de mais uma safra, que se prolon

ga até o início de maio no Sul do país, os 

compradores fizeram uma pausa para c o n 

tar os estoques e assuntar as perspecti 

vas da colheita gaúcha, que responde por 

dois terços da produção nacional. A média 

dos preços ficou patinando em torno de 28 

reais a saca de 50 quilos. No litoral norte do 

Rio Grande do Sul, "zona nobre", a cotação 

permaneceu em 32 reais, mas só no papel, 

porque não havia negócios, 

E tinha tudo para ser "a" safra. No s e 

gundo semestre de 2009, os arrozeiros 

gaúchos semearam 1.087.657 de h e c t a 

res, pouco menos do que o recorde de 1,1 

milhão de hectares em 2008, Só não c o n 

tavam com os distúrbios climáticos provo

cados pelo fenômeno El Nino. As enchen

tes exigiram o replantio de mais de 10% da 

área cultivada. Em meados de março, est i 

mava-se que a produção gaúcha seria 12% 

menor do que na safra anterior, quando f o 

ram colhidos sete milhões de toneladas. Em 

âmbito nacional, a previsão era de uma s a 

fra de 11,5 milhões de toneladas (12,6 m i 

lhões em 2009). 

Menos mal se a queda no volume p u 

desse ser compensada por ganhos de pro

dutividade. Colhidas as lavouras mais pre

coces, porém, o rendimento já tinha caído 

quase 5%. Ruim, muito ruim. Imediatamen

te os dirigentes da orizicultura gaúcha p e 

diram ao ministro da Agricultura, Reinhold 

Stephanes, o adiamento da vigência da Ins

trução Normativa na 06, que a partir de mar

ço tornou mais rigorosa a classificação da 

qualidade do arroz. 

Pela norma anterior, estabelecida em 

1988, cerca de 9 4 % da produção gaúcha era 

classificada como tipo 1. Pela IN-06, a p e 

nas 7 5 % se enquadraria nessa categoria. 

"Aplicar as mudanças agora é como pedir 

a um doente que doe sangue", disse Rena

to Rocha, presidente da Federação das A s 

sociações de Arrozeiros do Rio Grande do 

Sul (Federarroz). Numa conta talvez exage

rada, calculou-se que a "desclassificação" 

do arroz gaúcho (por conta da IN-06 e do El 

Nino) provocaria uma queda de 850 milhões 

de reais na receita dos produtores, A renda 

anual da orizicultura é estimada em 5 bilhões 

de reais. Impossível saber quanto desse d i 

nheiro fica com os produtores. 

Segundo Marco Aurélio Tavares, do Ins

tituto Riograndense do Arroz (Irga), a p e 

nas 2 8 % do arroz gaúcho pode ser guarda

do nos locais de produção, Como a maioria 

dos arrozeiros não tem silo próprio, eles se 

sujeitam a vender parte da produção inicial 

pela primeira oferta ou, então, "median

te recibo", entregar nas indústrias, que 

"guardam" praticamente 5 0 % da p r o d u 

ção - sem riscos climáticos. 

Text Box
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