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INTRODUÇÃO 

O Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) é uma autarquia pública que há 78 anos trabalha 
em prol do desenvolvimento da cadeia orizícola, fazendo pesquisa e extensão rural pública. 
Através de seus 40 núcleos de assistência técnica (NATE’s) localizados nas seis regiões produtoras 
de arroz e dos seus extensionistas o IRGA realiza transferência de tecnologia aos orizicultores 
principalmente por meio da assistência técnica e também via projetos de extensão. 

O Rio Grande do Sul possui 9.032 lavouras e uma área de cultivo de 1.034.820 milhões de 
ha divididas em seis  regiões. Sob a ótica fundiária  a região central possui o maior número de 
lavouras e a menor área por Produtor, 37,4% e 47,29 ha Produtor-1 respectivamente (IRGA, 2006).  

Essa região possui 10  NATE’s distribuídos nos municípios de Cachoeira do Sul, Rio Pardo, 
Candelária, Restinga Seca, Formigueiro, São Sepé, Caçapava do Sul, Santa Maria, São Pedro do Sul 
e Agudo. Este último denominado de 37º NATE, compreende também os municípios de Dona 
Francisca, Paraíso do Sul e Nova Palma e possui uma média de 23,11 ha Produtor-1 (IRGA, 2006).  

Na safra 2016/2017, o IRGA assinou um convênio com o Fundo Latino-Americano para Arroz 
Irrigado (FLAR) afim de melhorar os índices produtivos da lavoura do Rio Grande do Sul. Deste 
acordo foi construído o Projeto 10+, um projeto de extensão que visa transferir aos orizicultores 
práticas de manejo mais eficientes, através de atividades de extensão como dias de campo e 
roteiros técnicos. 

As transferências das técnicas dos manejos são através da proposta “Produtor a Produtor” 
Pulver et al. (2005), que consiste em selecionar um produtor líder, estabelecer com esse Produtor 
um plano de manejo para a lavoura demonstrativa, formar grupos de produtores e nos momentos 
chaves da cultura, como implantação, desenvolvimento e pré-colheita, realizar as atividades de 
extensão.  

O trabalho tem por objetivo apresentar o impacto dos resultados do Projeto 10+ na 
produtividade obtida pelos produtores do 37º NATE que participaram dos dias de campo e dos 
roteiros técnicos promovidos pelos extensionistas, na safra agrícola 2017/2018. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram 8 lavouras demonstrativas do Projeto 10+ no 37º NATE, uma em Dona Francisca, 
duas em Paraíso do Sul e cinco em Agudo. A escolha dos produtores foi baseada na influência e 
na liderança que os mesmos exercem sobre suas comunidades, localidades ou regiões. As 
características médias dos solos das parcelas são descritas: pH água(1:1) = 5,2; P(mehlinch) = 5,0 
mg dm-3; K(mehlinch) = 91 mg dm-3 ; M.O. =  1,6 % e argila = 21,0 %. Em cada lavoura 
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demonstrativa foi montado um grupo de produtores, que variou de 15 a 20, para a realização das 
atividades de transferência de tecnologia. 

A cultivar utilizada em todas as parcelas foi a IRGA 424 RI, com época de semeadura  entre 
31.10.2017 a 22.11.2017, a média das densidades foram de 70 kg de sementes ha-1 (170 plantas 
m-2), com a utilização das semeadoras que os produtores utilizam em suas lavouras comerciais, 
as adubações de base média foi de 17 kg de N ha-1 , 62 kg de P2O5 ha-1 e 99 kg de K2O ha-1, as 
adubações de cobertura média consistiram em 155 kg de N ha-1, o tamanho das parcelas 
demonstrativas variaram entre 0,5 ha até 4,1 ha totalizando 39 ha, divididas em 25 parcelas.  

 O controle de plantas daninhas foi realizado com o uso herbicidas de pré e pós emergência 
recomendados para a cultura em estádio de desenvolvimento inicial e a entrada da água foi no 
estágio de desenvolvimento de três  folhas. A colheita foi de toda a parcela, realizada 
mecanicamente pelo produtor, com correção da umidade dos grãospara 13 % de umidade. 

As atividades de extensão consistiram em apresentar ao grupo de produtores o manejo da 
parcela demonstrativa pelo produtor líder com o auxílio do extensionista local, em encontros pré-
programados nas etapas fenológicas V3 e DPF, que são os momentos onde ocorrem as principais 
intervenções no manejo. 

Os assuntos que eram apresentados nas atividades com o grupo são os pilares do Projeto 
10+: a importância do planejamento da lavoura, o preparo de solo antecipado, para ter garantia 
de época de semeadura, o fomento do uso de sementes certificadas, a real importância de ter 
uma adequada densidade de plantas,  adubação bem calibrada, baseada  para altos rendimentos, 
controle de plantas daninhas  ser precoce, mostrar para o produtor a eficiência da aplicação 
nitrogenada em solo seco, manejo precoce da irrigação e a proteção do cultivo com produto 
químico baseada em monitoramento. 

Os encontros nas lavouras demonstrativas eram realizados normalmente nas primeiras 
horas do dia, ou no final do dia,  com duração de 1,5 hora, sempre provocando a participação de 
todos para que o grupo pudesse aprender. O projeto contou com o apoio das Cooperativa Agrícola 
Mista de Nova Palma (CAMNPAL) que possuí uma filial em Dona Francisca e também a 
Cooperativa Agrícola Mista Agudo Ltda (COOPERAGUDO), ambas exercem um papel fundamental 
para os orizicultores da Região.  

Durante os expedientes dos roteiros era passada uma lista de presença aos participantes, 
coletando nome, município, localidade da unidade de produção e área. Ao final da colheita foi 
realizado o levantamento, via visitas, via telefônico e aplicativo WattsApp, da produtividade nas 
áreas de todos os produtores do 37º NATE, onde se filtrou os que não participaram das atividades 
de extensão, os que participaram de uma ou duas atividades e os que participaram de três ou 
mais atividades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta as atividades de extensão que foram desenvolvidas na safra 
2017/2018, o número de produtores participantes nos oito grupos de trabalho e a área dos 
produtores participantes. 

Foram realizados 14 roteiros técnicos e um dia de campo nas lavouras demonstrativas, 
totalizando 304 produtores participantes. Isso representa 45,3 % dos produtores do NATE e uma 
área de 10.534 ha, totalizando 67,9 % da área. 

 
Tabela1. Roteiros Técnicos e Dias de Campo realizados com os Produtores do 37º Núcleo de 
Extensão de Agudo, safra 2017/2018. 

  Roteiro técnico  Dia de campo Total 



 XI Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado 
Resumo expandido Balneário Camboriú – 12 a 16 de agosto de 2019 

 

 

Atividade de extensão desenvolvida 141 12 15 

Número de produtores participantes 184 120 304 

Área total participantes (ha) 7.070 3.464 10.534 
1 3 Roteiros técnicos tiveram o apoio das Cooperativas CAMNPAL e COOPERAGUDO. 
2 Dia de Campo em parceria com a COOPERAGUDO. 
            

                    A Figura 1 apresenta a relação de participação dos produtores nos roteiros técnicos e no 
dia de campo e o rendimento de grãos obtido. Nota-se que  aqueles produtores participativos 
tem rendimentos superiores quando se compara com a média de 5.914 kg ha-1 de arroz obtido 
pelos produtores do núcleo que não participaram das atividades de extensão. 

 
Figura 1. Rendimento de grãos x participação nas atividades de extensão (roteiro técnico ou dia 
de campo) dos produtores do 37º Núcleo de Extensão de Agudo, safra 2017/2018. 
 
 Os produtores que participaram de uma ou duas e os que participaram de três ou mais 
atividades de extensão obtiveram médias de 8.600 kg ha-1 de  arroz  e 9.300 kg ha-1 de arroz,  
respectivamente. Eles sempre demonstravam interesse partilhando suas experiências e muito 
atentos em todos os detalhes de manejo, principalmente de época de semeadura, adubação 
nitrogenada, controle de invasoras e manejo da irrigação. 
 A média dos produtores líderes onde são instaladas as parcelas demonstrativas, e que têm 
um acompanhamento semanal pelos extensionistas do IRGA, obtiveram rendimento médio que 
foi 9.950 kg ha-1 de arroz, enquanto que a média das parcelas demonstrativas foi de 11.762 kg ha-

1 de arroz, resultados superiores à média das parcelas demonstrativas da Região Central na safra 
2016/2017 que foi de 10.259 kg ha-1 de arroz (CARMONA, 2017). 

 

CONCLUSÃO  

Os produtores que participaram das atividades de extensão do 37º NATE de Agudo na safra 
2017/2018 foram superiores quando comparadas aos que não participam. Evidenciando um 
ganho ainda maior dos produtores líderes onde as lavouras demonstrativas são instaladas.  
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 O Projeto mostrou-se eficiente para os produtores do NATE, mostrando que é possível 
trabalhar extensão rural para grupos de produtores através de roteiros técnicos ou dias de 
campos. 
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