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CULTIVARES PRECOCES COM ALTERNATIVA DE DOIS CULTIVOS DE ARROZ DE SEQUEIRO

POR ANO

Jos~ Nelsileine Sombra Oliveiral
1Cesar Augusto Monteiro Sobral

,
Uma das caracteristicas da agricultura nos ultimos anos

sido a corrida pela m~xima produtividade e maiores lucros da empresa

tem
,

agr~

cola.
,

O cultivo do arroz de sequeiro no municipio de Porto Velho,
constitui-se numa opçao vi~vel, se cultivado em escala comercial ( grandes
~reas), pelo volume de produção agregado.

A cultivar IAC-47 conquistou posiçao de destaque conferindo
excelente produtividade se comparada a m~dia nacional. Tal fato pode se
dever ao fato de que em Rond~nia nao temos veranico nem problemas de doen
ças que comprometam a cultura.

Existem todavia, algumas -limitações, porem superaveis pela

pesquisa.

1 EngQs. AgrQs. Pesquisadores da UEPAE/Porto Velho
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As condições propicias do cultivo do arroz levou os prod~
tores a se interessarem pelo cultivo de cultivares de ciclo m~dio com
vistas fazerem dois cultivos no mesmo ano agr{cola, o que ~ plenamp~
te vi~vel, se não vejamos:

- O preparo do solo inicia no mes de julho, com uma gradd

gem pesada para incorporar os restolhos da cultura anterior e uma segu~
da gradagem pesada ~ feita em agosto/setembro.

- A epoca do plantio recomendada para a cultura e de 15 de
outubro a 15 de novembro. Desde as primeiras chuvas de setembro a outu
bro as areas ficam cobertas pela sementeira das ervas danilli~as, ficando
a terra ociosa.

- Imediatamente antes do plantio faz-se uma ou duas grad~
gens leves para eliminar as plantas daninhas para posteriormente se fa
zer a semeadura em outubro/novembro.

Como nao ~ explorada outra cultura, a terra fica ociosa du
,

rante 7 a 8 meses, bem como maquinas e equipamentos disponiveis.

Sendo procedente o interesse dos agricultuores em fazer
dois cultivos, resolveu-se testar em substituição ~ cultivar IAC-47 (ci

,
elo longo! 120 dias), as cultivares IAC-25 e IAC-164 (ciclo media + 100
dias) no sentido de avaliar o comportamento produtivo das mesmas.

Foram instalados dois testes de sistema de produção alter
nativo ao usual, na propriedade do Sr. Valdivino Peron em Porto Velho
(96,3m de Altitude, 8046'5" de Latitude, 6305' de Longitude W Gr.).

O clima da região segundo K~ppen ~ do tipo Am, com estação
seca bem definida, (junho/setembro), pluviosidade anual de 2000 a 2500mm,
temperatura m~dia de 24,9°C e 89% de umidade relativa do ar.
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° solo da area experimental e constituido de latossolo ama
, ,

relo textura pesada, com as seguintes caracteristicas quimicas:

pH Al(me%) Ca + Mg (me%)p(ppm) K(ppm)

3,9 4,3 3 131 1,1

A area experimental foi de 10.000m2
, sendo 5.000m2 para c~

da sistema. ° primeiro experimento foi instalado em 30.12.80 usando-se
a cultivar IAC-25.

Visando ofére~er melhores condições a cultura escolheu-se
uma area de primeiro ano de cultivo.

A semeadura foi em.sulcos distanciados de 40cm, usando
150Kg/ha da f~rmula 4-30-16 + Zn visto se tratar de uma cultivar pouco
exigente se comparada com a IAC-47. A colheita foi realizada em 12.02.81
e o rendimento foi 1724Kg/ha, proporcionando um lucro de Cr$ 11.687,50 /
ha (Tabela 1), considerado excelente visto ser poss{vel fazer dois cul
tivos no mesmo ano agricola.

° outro experimento foi instalado em 04.11.81, usando-se a
cultivar IAC-164, o plantio foi em sulcos distanciados de 40cm usando-se
200Kg/ha da f~rmula 4-30-16. A colheita foi feita em 12.02.82. A culti
var IAC-164 mostrou-se altamente produtiva e economica com uma produt~
vidade de 2439 Kg/ha, e uma margem de lucro de Cr$ 18.078,00/ha ( Tabela
2).

Nas condições de Rond~nia as cultivares reduziram o ciclo
de produção se comparada ao que lhes ocorre na região Centro-Sul. A co
lheita se fez antes dos 100 dias ap~s a semeadura.
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Os resultados dos sistemas testados indicam que e plename~
te viavel a nivel comercial; o cultivo do arroz com cultivares precoces, •
maximizando a renda e tornando mais produtivo os fatores de produçao,

terra, mao de obra e capital. O primeiro cultivo poderia se realizar no
inicio das primeiras chuvas (lª quinzena de setembro), e o segundo cult~
vo usando-se o plantio direto (na 2ª quinzena de dezembro), proporciona~
do melhores perspectivas economicas aos produtores.

,
Cientes da ociosidade a que esta submetida a terra e os de

mais fatores de produção, o cultivo do arroz ~ a alternativa vi~vel para
,

o municipio.

A pesquisa precisa investigar melhor o comportamento das
cultivares precoces, com vistas a propociar ao agricultor a pratica de
dois cultivos por ano agricola.
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Tabela 1 Análise Financeira para o Ano Agrfcola 80/81 (1 ha).

Discriminação j Unidade jQUantidade
Exp. 1

Valor Custo Total Participação Percentual
Exp. 1 Exp.

1 - INSUMOS
Cultivar IAC-25
Adubo p/ plantio 4-30-16
Inseticida pó (ALDRIN)

Kg
Kg
Kg

9,8
20,7

1 ,1

50
150

0,30

50,00
34,00

1.000,00

2.500,00
5.100,00

300,00

2 - PREPARO DO SOLO

Gradagem pesada (2)
Gradagem leve (2)
Catação de rafzes (2)

h/ tr
h/ tr
D/H

18,8
9,4
3,5

1.200,00
1.200,00

300,00

4 ..

2
2

4.800,00
2.400,00

900,00

3 - PLANTIO EM SULCO

• Semeadura e adubação h/tr 2 1.250,00 2.500,00 9,4
4 - COLHEITA SC 34,5 150,00 5.175,00 20,3

I
. Secagem SC 34,5 ·50,00 1.725 ,00 6,7 '"ti

m
C/"I
O

5 - CUSTO TOTAL C r$/ ha 25.400,00 100,00 C- - C/"I»
6 - RECEITA TOTAL Cr$/ha - 1.075,00 37.087,00 - m

~
7 - LUCRO Cr$/ ha - - 11.687,50 - »z
8 - PRODUTIVIDADE Kg/ha 1.724 O- - - »

~m
Z

Experimento 1 cultivar IAC-25 U'
-i
O

Preços insumos e mão de obra: Dez/80 - Abr/81
Preço mfnimo safra 80/81 - Cr$ 1.075,00
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Tabela 2 Análise Financeira para o Ano Agrico1a 81/82 (1 ha).

Discriminação I Unidade Custo Total Participação Percentua1
Exp. 2 Exp. 2

1 - INSUr~OS
Sementes IAC-164
Adubo p/ plantio 4-30-16

Kg
Kg

10,8
22,1

60
200

50,00
55.,00

5.400,00
11.000,00

2 - PREPARO DO SOLO

Gradagem pesada (2)
Gradagem leve (1)
Catação de rafzes (2)

h/ tr
h/ tr
D/H

18,5
4,6
2,8

4
1
2

2.300,00
2.300,00

700,00

9.200,00
2.300,00
1.400,00

3 - PLANTIO EM SULCO

. Semeadura e adubação h/tr 1,5 2.300,00 3.450,00 6,9

SC 48,5 250,00 12.125,00 24,00
SC 48,5 100,00 4.850,00 9,75 ~

!
Cr$ /H a - - 49.725,00 100,00 i

Cr$/H'a 48,5 1.398,00 67.803,00 - I
Cr$/H a 48,5 - 18.078,00 - iKg/Ha 2439 - - -

tel!J
~
~

O>

4 - COLHEITA

. Secagem

5 - CUSTO TOTAL
6 - RECEITA TOTAL

7 - LUCRO

8 - PRODUTIVIDADE

Experimento 2: Variave1 testada cultivar IAC-164
Preços Insumos e Mão de Obra: Nov/81· - Fev/82
Preço minimo safra 81/82 - Cr$ 1.398,OO/Saco de 50Kg.
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