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A orizicultura irrigada é uma atividade de grande importância econômica e social para o Rio Grande do Sul. O 

Estado é o maior produtor nacional de arroz, respondendo por cerca de 60% do total produzido e detendo a 

maior produtividade do cereal. Entretanto, a lavoura de arroz irrigado por submersão do solo é tida como de alto 

potencial poluidor, além de ser altamente demandante de água, gerando conflitos quanto ao uso desse insumo. 

O desenvolvimento da orizicultura irrigada requer a adoção de medidas que otimizem o uso da água e 

proporcionem ganhos em produtividade à cultura, sem comprometer a qualidade ambiental. 

Com o objetivo de disponibilizar novas alternativas de manejo da água para o arroz, economicamente viáveis aos 

produtores rurais e ambientalmente mais corretas, a Embrapa Clima Temperado, em parceria com instituições 

públicas e privadas e com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Rio Grande do Sul (FAPERGS), vem desenvolvendo pesquisas relacionadas à quantificação da demanda hídrica e 

otimização da eficiência de irrigação em lavouras de arroz do Rio Grande do Sul



A eficiência de uso da água é definida como a relação entre 
a produção de biomassa ou produto comercial e a 
quantidade de água aplicada ou evapotranspirada. Para o 
arroz, a produtividade de grãos por unidade de água 
evapotranspirado situa-se ao redor de 1,1 kg/m³, podendo 
atingir 1,6 kg/m³, o que é comparável com a de outros 
cereais. Porém, freqüentemente, a eficiência de uso da 
água pelo arroz é tida como baixa, porque em seu cálculo, 
além da evapotranspiração, são considerados outros 
componentes do uso da água, como percolação, fluxo 
lateral e escorrimento sobre as taipas, além da água 
necessária para saturar o solo e formar a lâmina.

Eficiência de Uso da Água pelo Arroz

A demanda hídrica do arroz irrigado é influenciada por 
vários fatores: condições climáticas; tipo de solo; 
planejamento da lavoura, no que diz respeito à locação e 
construção de canais de irrigação e de drenagem; cuidados 
operacionais e aspectos relacionados ao manejo, incluindo 
o sistema e período de irrigação e a espessura da lâmina de 
água. Dentre todos esses componentes, as maiores 
contribuições para o aumento na eficiência de irrigação 
para o arroz provêm de alterações nas práticas de manejo 
da água.

Estratégias para o Aumento da Eficiência de
Uso da Água pelo Arroz

A época de início de irrigação constitui-se em uma das 
estratégias mais promissoras para o aumento da eficiência 
de uso da água pelo arroz, pois interfere no período de 
irrigação da cultura. O efeito desta prática está associado à 
cultivar, ao manejo de plantas daninhas e às condições 
edafoclimáticas do local de cultivo. Cultivares de ciclo 
precoce e/ou sensíveis ao frio normalmente são 
beneficiadas pela antecipação do início da irrigação para o 
estádio de duas a três folhas – 10 a 15 dias após a 
emergência (Fig. 1). Por outro lado, o uso de herbicidas com 
um efeito residual longo, em pré-emergência, possibilita o 
retardo da inundação para o estádio de cinco a seis folhas – 
25 a 30 dias após a emergência.
A quantidade de água utilizada pelo arroz, assim como a 
produtividade de grãos, aumenta à medida que se antecipa 
o início da irrigação (Fig. 2). Contrariamente, maior 
eficiência de uso da água ocorre quando se inicia a irrigação 
a partir do estádio de quatro a cinco folhas – início do 
perfilhamento (Fig. 3), indicando que apesar da maior 

Época de Início da irrigação para o Arroz

produtividade propiciada pela antecipação da irrigação 
para o estádio de duas a três folhas, este manejo demanda 
maior volume de água. Desta forma, sua adoção é indicada 
para situações em que a disponibilidade de água para a 
produção de arroz é elevada. Por outro lado, em situações 
de restrição de água, onde se busca maior eficiência de uso 
da água, é recomendável postergar o início da irrigação 
para o início do perfilhamento, correspondendo ao estádio 
de quatro a cinco folhas.

Fig. 1- Produtividade de grãos de arroz 'BRS Querência', em 
função da época de início de irrigação.

Fig. 2- Relação da produtividade de grãos de arroz 'BRS 
Querência' com a época de início de irrigação e com o volume 
de água utilizada.

Fig. 3- Eficiência de uso da água pelo arroz 'BRS Querência', 
em função da época de início de irrigação.
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