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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo verificar e analisar a viabilidade técnica e econômica da 
cultura do arroz irrigado em face a três modelos tecnológicos de cultivo: a) primeiro plantio, 
b) segundo plantio e c) soqueira, descrevendo e distinguindo os modelos tecnológicos e 
analisando e comparando os custos de produção. O estudo foi realizado na Fazenda São 
Sebastião, município de Querência do Norte. Primeiramente, foram descritas as tecnologias e 
posteriormente os custos de produção por hectare (ha), para cada tecnologia adotada. Dentre 
os três modelos tecnológicos, o que apresenta maior custo de produção é o do primeiro 
plantio, juntamente com a maior receita. Mas, como o trabalho busca verificar quais das 
outras duas tecnologias (segundo plantio e soqueira) é mais viável, observa-se que a 
tecnologia soqueira possui os menores custos de produção e a maior lucratividade, além disso, 
no cultivo soqueira há menor desgaste de maquinários e equipamentos. Dessa forma, conclui-
se que a tecnologia mais viável tanto em condições produtivas, financeiras e processuais é a 
tecnologia soqueira, sendo que nas condições apresentadas essa tecnologia é a mais adequada 
e rentável a ser adotada após o cultivo da tecnologia primeiro plantio.  
 
Palavras-chave: Arroz Pré-germinado. Tecnologias de Cultivo. Custos de Produção. 
 
 
1. Introdução 

 

O arroz é um dos alimentos mais antigos a ser cultivado pelo homem. Segundo 

publicado pela SOSBAI (2010), este é um dos alimentos mais importantes para nutrição 

humana, sendo a base alimentar de mais de três bilhões de pessoas no mundo, ocupando uma 
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área de 158 milhões de hectares, sendo o segundo cereal mais cultivado no mundo com uma 

produção de 662 milhões de toneladas responsáveis por 29% dos grãos utilizados para 

alimentação humana. 

O consumo médio mundial de arroz é de 60 kg por pessoa ao ano, sendo que nos países 

asiáticos, onde são produzidos 90% desse cereal, existe um consumo que vai de 100 a 150 kg 

por pessoa (SOSBAI, 2010).  

“O Brasil com uma produção anual entre 11 e 13 milhões de toneladas de arroz nas 

últimas safras, participa com cerca de 82% da produção do MERCOSUL (SOSBAI, 2010, 

pag. 8)”. O cultivo no Brasil ocorre em várzeas e terras altas, sob diversos sistemas de 

produção. A cultura de arroz irrigado contribui com aproximadamente 68% da produção 

brasileira ocupando aproximadamente 31% da área cultivada (FAGERIA, 2007). Está 

presente em todas as regiões brasileiras, destaca-se, principalmente, na região Sul, onde são 

produzidos 50% da produção nacional (BRONDANI, 2006). 

Segundo a SEAB (2011), no Estado do Paraná, a área de cultivo de arroz irrigado na 

safra 2010/2011 foi de aproximadamente 21.046 hectares, produzindo cerca de 153 mil 

toneladas com uma produtividade média de 7.317 kg por hectare. No Noroeste do Estado 

encontram-se as principais áreas de arroz irrigado. Sendo que a cultura do arroz irrigado no 

sistema pré-germinado ocorre, aproximadamente, há 14 anos e tem tornado o cultivo mais 

viável e eficaz na região. 

As condições climáticas da região Noroeste do Paraná permitem um cultivo 

diferenciado das demais regiões produtoras do sul do país. Há um período de calor maior do 

que aquele ocorrido em regiões produtoras de arroz de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Com esse fator, torna-se possível a adoção de três tecnologias de produção: a) primeiro 

plantio, b) segundo plantio e c) soqueira. Tais alternativas podem proporcionar maior ou 

menor rentabilidade, por isso, o presente trabalho tem como principal propósito verificar e 

analisar a viabilidade técnica e econômica da cultura do arroz irrigado pré-germinado face a 

três modelos tecnológicos adotados na fazenda São Sebastião localizada no município de 

Querência do Norte durante o ano safra 2010/2011. 

Uma das grandes necessidades da rizicultura e da agropecuária em geral é a redução dos 

custos de produção ao mesmo passo em que se proporciona um aumento da produtividade e 

da qualidade da produção, visando assim à adequação das unidades produtivas a um mercado 

cada vez mais exigente, dinâmico e competitivo e sob uma estrutura conjuntural que não mais 
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permite a “produção a qualquer preço”. Dessa forma, também segundo Hillmann (2009), 

torna-se fundamental o conhecimento dos custos de produção para uma análise da 

rentabilidade e a possibilidade de saber como reduzí-los, visto que produtos commodities já 

não podem mais definir seus preços de acordo com seus custos de produção, mas sim a partir 

dos preços de mercado. 

Atualmente, é fundamental e indispensável para qualquer atividade empresarial, 

levantamentos de custo de produção como popularmente se diz: “Quem não sabe quanto 

gasta, não sabe quanto ganha”. Com o aumento dos custos de produção e a redução dos 

preços de venda dos produtos agropecuários em geral, as margens de lucro se tornam cada vez 

menores e dessa forma se tornou indispensável à obtenção de custos mais baixos aliados à 

implantação de novas tecnologias que gerem aumentos de produção.  

A utilização de estimativas de custos de produção na administração de empresas 

agrícolas tem assumido importância crescente, quer na análise da eficiência da produção de 

determinada atividade quer na análise de processos específicos de produção os quais indicam 

o sucesso de determinada empresa no seu esforço de produzir. Ao mesmo tempo, à medida 

que a agricultura vem se tornando cada vez mais competitiva e com a redução da intervenção 

governamental no setor, o custo de produção transforma-se num importante instrumento do 

processo de decisão.  

Segundo MARTIN et al. (1994), conhecer os custos de produção vêm se tornando muito 

importante na administração rural para determinar a eficiência da produção de atividades 

produtivas e no planejamento de empresas, por outro, as dificuldades de estimar esses custos 

só começou a se reduzir recentemente, principalmente com a adoção da informática na gestão 

das empresas agropecuárias.  

Diante desse cenário, é necessária a realização de um estudo específico nessa área, 

visando assim a identificar os métodos de manejo mais adequados à obtenção de maior 

lucratividade nos negócios, relevadas todas as particularidades e possibilidades da cadeia 

produtiva bem como dos sistemas de produção de arroz na região.  

O presente trabalho tem por problema de pesquisa analisar “Qual a viabilidade 

econômica das tecnologias adotadas para a rizicultura na Fazenda São Sebastião em 

Querência do Norte - PR?” 

Portanto, temos como principais objetivos verificar e analisar a viabilidade técnica e 

econômica da cultura do arroz irrigado em face de três modelos tecnológicos de cultivo: a) 
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primeiro plantio, b) segundo plantio e c) soqueira na fazenda São Sebastião localizada no 

município de Querência do Norte durante o ano safra 2010/2011. Para checar tais objetivos, o 

trabalho tem como objetivos específicos: 

a) Descrever e distinguir os modelos tecnológicos adotados para a rizicultura na 

propriedade em estudo; 

b) Analisar e comparar os custos de produção dos modelos tecnológicos adotados 

desde a implantação até a colheita do arroz na propriedade em questão; 

c) Analisar a tecnologia de produção que apresenta maior viabilidade econômica 

visando a proposições que venham possibilitar um potencial aumento da 

produtividade e da lucratividade. 

 

2. Revisão Teórica 

2.1. A cultura 

 

A maior parte da produção mundial se concentra no continente asiático, sendo que 

China e Índia são responsáveis por mais da metade da produção mundial de arroz (SOUZA et 

al. 2010). A área total da produção mundial desse cereal fica em torno de 158 milhões de 

hectares, sendo o segundo cereal mais cultivado no mundo com uma produção de 662 milhões 

de toneladas, segundo a SOSBAI (2010). Em termos econômicos, segundo a EMBRAPA 

(2005), o arroz tem grande importância, sendo considerado o cultivo alimentar mais 

importante em muitos países em desenvolvimento, principalmente na Ásia e Oceania onde 

vivem 70% dessa população e cerca de dois terços da população subnutrida mundial.  

Segundo a EMBRAPA (2005) o arroz é um dos alimentos com melhor balanceamento 

nutricional, fornecendo 20% da energia e 15% da proteína necessárias ao homem, sendo uma 

cultura extremamente versátil que se adapta a diferentes condições de solo e clima, é 

considerada a espécie que apresenta maior potencial para o combate da fome no mundo. 

O Brasil é um país que não tem grande tradição em seu cultivo, mas ao longo dos anos 

vem expandindo suas áreas, aperfeiçoando técnicas de produção e investindo no 

desenvolvimento de novas variedades de sementes mais resistentes e produtivas. 

Apesar de o Brasil ser o maior produtor de arroz do MERCOSUL e ser auto-

suficiente, os produtores de arroz sofrem com os baixos índices de preços do produto causado 

por importações e, principalmente, pela forte queda no consumo do produto nos últimos anos. 
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Segundo o IBGE (2010), o consumo de arroz anual no Brasil caiu 40% na última década, 

passando de 24,5 quilos (Kg) por habitante ao ano em 2002 para 14,6 Kg em 2009. Essa 

queda se explica pelo aumento do poder aquisitivo de milhares de pessoas que migraram das 

classes D e E para a classe C, deixando de consumir o arroz para consumir outras fontes de 

carboidrato.  

 
2.2. As técnicas de produção  

 

No país, são adotadas três formas de cultivo do arroz: sequeiro, convencional e pré-

germinado. O primeiro sistema é adotado em grande parte em áreas onde é inviável a 

irrigação por alagamento (terras altas) e utilizado o sistema de rotação de culturas, 

principalmente, na região do Mato Grosso, sendo esse sistema de produção de baixo 

rendimento. O sistema convencional é adotado em grande parte no Rio Grande do Sul, estado 

tradicional nesse formato de cultivo e posteriormente introduzido por gaúchos no Estado do 

Paraná e Mato Grosso do Sul. Esse cultivo consiste no preparo da terra bruta, plantio 

(semeadura) e posteriormente a introdução de curvas de nível para facilitar o alagamento por 

completo da área cultivada. Esse sistema tem a desvantagem de não se conseguir alagar a área 

por completo. E, por fim, o sistema pré-germinado, adotado pelo Estado de Santa Catarina 

como principal forma de produção, sistema que consiste na sistematização das áreas a serem 

cultivadas, permitindo assim efetuar um maior controle de ervas daninhas, melhor forma de 

alagamento reduzindo-se custos com irrigação e obtenção de uma maior produção. A grande 

desvantagem desse sistema está nos altos custos iniciais da sistematização.  

A região Noroeste do Paraná vem adotando três tecnologias de produção no sistema 

pré-germinado que são elas: a) primeiro plantio, b) segundo plantio e c) soqueira.  

A primeira tecnologia (primeiro plantio) consiste em se efetuar o plantio normalmente 

como em outras regiões produtoras (Santa Catarina e regiões do Rio Grande do Sul), mas com 

o diferencial de ser efetuado precocemente (inicio de julho ao final de setembro), buscando 

assim propiciar e viabilizar a adoção de uma das outras tecnologias de produção (segundo 

plantio ou soqueira).  

A segunda tecnologia (segundo plantio) consiste em após a colheita do primeiro 

plantio, efetuar-se o preparo do solo e um novo plantio, com uma variedade de ciclo mais 

curto, portanto menos produtiva. Esse segundo plantio pode somente ser efetuado até a 
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metade de janeiro, visando a evitar perdas de produção devido a baixas temperaturas durante 

o processo de enchimento de grãos.  

A terceira tecnologia (soqueira) consiste em após a colheita do primeiro plantio 

efetuar-se a roçada da resteva, propiciando assim uma brota uniforme.  

 Sendo importante salientar que em cada período de safra serão adotadas duas 

tecnologias de produção, tanto a segunda quanto à terceira tecnologia são posteriores e 

dependentes da primeira. 

 
2.3. Descrição do processo produtivo 

2.3.1. Preparo do solo 
 

Após a colheita inicia-se o preparo do solo com a incorporação da palhada e outras 

plantas ao solo. Essa incorporação geralmente é feita com grade aradora ou niveladora. 

Segundo a EPAGRI (2005), o objetivo de preparo do solo tem por objetivo adequá-lo para a 

semeadura, facilitar as práticas culturais durante todo o ciclo de produção. “Imediatamente, 

antes da semeadura, promove-se a formação de lama nos quadros para permitir o 

renivelamento e o alisamento cujas operações são realizadas com o solo alagado (EPAGRI, 

2005, pag. 19)”. Para a formação de lama, é usada a enxada rotativa que é passada por duas 

vezes, com um intervalo de alguns dias entre os passes. Logo após o último passe, é realizado 

o renivelamento. Segundo a EPAGRI (2010), a partir de um bom preparo do solo, resulta-se 

uma lâmina de água uniforme que possibilita um melhor controle de plantas daninhas, 

uniformidade da lavoura e menor ocorrência de acamamento. 

 
2.3.2. Semeadura 

 

Na região Noroeste do Paraná, a semeadura pode ser efetuada no período que se inicia 

no final de junho e vai até a metade de janeiro, sendo que plantios efetuados mais próximos 

ao final desse período são mais propícios a ter a produtividade alterada por mudanças 

climáticas. A semeadura engloba um conjunto de operações tais como: seleção de cultivares; 

determinação da época de semeadura; densidade de semeadura; condições de pré-germinação 

e semeadura propriamente dita (EPAGRI, on-line, 2010). Para a semeadura, é utilizado trator 

equipado com rodas de ferro e espalhador para semeadura a lanço. 



Análise dos custos de produção, da produtividade e da rentabilidade em relação a três 
tecnologias de cultivo de arroz irrigado na fazenda São Sebastião, Querência do Norte/PR. 

Bassani, T.P; Breda, L. 
 
 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 8, n. 2 – Abr/Jun - 2012.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

106

Segundo a EPAGRI (2010), a pré-germinação é realizada imergindo-se as sementes 

em sacas na água, durante um período de 24 a 48 horas; após esse período, as sementes são 

retiradas d’água e mantidas em repouso até que se inicie o processo de germinação. 

 

 

 

2.3.3. Manejo da Água 

 

No cultivo de arroz pré-germinado, a irrigação se inicia de 20 a 30 dias antes do 

plantio, por causa do preparo do solo.  

Segundo a SOSBAI (2010), a semeadura do arroz é feita sobre uma lâmina de água 

baixa (5 a 7 cm) a qual é mantida por meio de reposições periódicas ao longo do ciclo da 

cultura. Essa técnica não altera a produtividade do arroz, mas proporciona controle mais 

efetivo de plantas daninhas, menor uso da água e melhoria da qualidade ambiental, por 

reduzir perda de solo e de agroquímicos aplicados na lavoura. Com essa manutenção da água, 

ocasiona-se um melhor aproveitamento pela planta dos nutrientes provenientes da adubação e 

redução dos custos com irrigação, sendo que dessa forma a irrigação somente é usada para 

reposição da quantidade de água nas quadras. Uma lâmina de água superior a 10 cm pode ser 

prejudicial à planta, podendo reduzir o número de perfilhos e causar maior crescimento 

favorecendo o acamamento. Solos bem nivelados favorecem o uso de uma lâmina menor de 

água, favorecendo a planta e reduzindo custos de irrigação. 

A suspensão da irrigação ocorre após a floração, sendo que a drenagem é feita de 20 a 

15 dias antes da colheita. A deficiência de irrigação no período de floração e enchimento dos 

grãos podem causar alterações na produtividade da lavoura. 

 
2.3.4. Manejo de ervas daninha, pragas e doenças 

 

Segundo a SOSBAI (2010), as plantas daninhas concorrem com as plantas de arroz 

por luz, água e nutrientes, constituindo-se em um dos principais limitadores da produtividade 

nas lavouras de arroz irrigado. O manejo das ervas daninhas se inicia logo no preparo do solo 

com a incorporação. Após o preparo do solo, é necessário que sempre se mantenha uma 

pequena lâmina de água para que não se crie condições para que novas plantas se 
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desenvolvam. Para um maior controle das ervas daninhas, existem dois métodos de aplicação 

de herbicidas: a) benzedura, onde “a aplicação é realizada na lâmina da água, com as plantas 

daninhas encobertas pela água (EPAGRI, 2005, pag. 50)”; b) aplicação efetuada em um 

período de 20 a 30 dias após a semeadura, através de pulverização, geralmente aplicada por 

aviões agrícolas. 

No momento do plantio, deve-se fazer o controle do caramujo, praga muito comum na 

região, sendo o inseticida aplicado através de benzedura.  

Outro cuidado muito importante que deve ser feito é o controle de aves nos primeiros 

45 dias após a semeadura. É muito comum a presença de patos na lavoura nesse período, pelo 

fato de eles se alimentarem dos grãos de arroz e viverem em áreas alagadas. Para se fazer o 

controle, os patos são espantados com fogos de artifício durante o dia e, principalmente, à 

noite, que é o horário que eles mais atacam a lavoura. 

Aproximadamente aos 30 dias é feito o controle da bicheira-da-raiz com a aplicação 

do inseticida juntamente com a adubação. 

Caso houver necessidade, para controle de percevejos e lagartas, é feita aplicação de 

inseticida durante o período que compreende 31º dia da planta até a floração. Essa aplicação 

será feita através de pulverização com aeronave agrícola. 

No início da floração, efetua-se a aplicação de fungicida para controle da brusone 

(doença), com um intervalo de quinze dias se realiza uma nova aplicação. Juntamente com 

uma das aplicações de fungicida, é feita a aplicação de inseticida para controle do percevejo-

do-grão.  

 
2.3.5. Adubação  

 

A adubação é uma das práticas mais importantes para se obter uma alta produtividade. 

A primeira adubação contribui com a formação da planta. Nessa primeira adubação, são 

utilizadas fontes de fósforo e potássio que são elementos essenciais para as plantas. Essa 

adubação é feita nos primeiros 30 dias após o plantio, no início do perfilhamento. 

A segunda e terceira adubações são realizadas no período de perfilhamento pleno (50 a 

55 dias após o plantio) e no início da diferenciação do primórdio floral (de 70 a 80 dias). A 

diferenciação do primórdio floral pode variar em função da época de semeadura da cultivar e 
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das ocorrências climáticas (EPAGRI, 2005, pag. 23). Nesta adubação, é utilizado nitrogênio 

que beneficia o desenvolvimento da planta e cloreto que fortalece a planta. 

 
2.3.6. Colheita  

 

O ponto adequado para a colheita é determinado pelo teor de água dos grãos o qual 

deve estar em torno de 20% para todas as cultivares (EPAGRI, 2005, pag. 82). A colheita 

atualmente é toda mecanizada; sendo o corte, a debulha e a trilha feitos pela mesma máquina, 

estas cada vez mais modernas e eficazes. A retirada do produto da lavoura é feita através de 

carreta graneleira rebocada por um trator. Carreta que leva o produto até os caminhões que 

transportarão o produto até o local adequado de secagem e armazenagem ou beneficiamento. 

“O atraso na colheita pode ocasionar redução no rendimento de grãos inteiros no 

beneficiamento para arroz branco, pelo aumento do trincamento dos grãos na lavoura e 

durante o processo de trilha (EPAGRI, 2005, pag. 83)”. Ocorrendo essa perda de qualidade, o 

produto acaba perdendo valor e sendo somente aproveitado em indústrias de parboilização.  

 

2.4. Fatores que afetam a produção  

 

Os fatores que podem influenciar e afetar a produtividade da lavoura de arroz são: 

 

a) Clima 

Os fatores climáticos que mais podem afetar a cultura do arroz são a temperatura e a 

radiação solar. Nas diversas etapas do desenvolvimento da planta, a fase reprodutiva que vai 

desde a diferenciação do primórdio floral até o final da floração é a mais sensível a baixas 

temperaturas (EPAGRI, 2005, pag. 18), causando redução no número de espiguetas e 

esterilidade nas panículas.  

A radiação solar também é muito importante na produção de arroz. ”Um grande 

número de dias nublados ou com chuva causa redução na atividade fotossintética, com 

consequência redução na produtividade da cultura (EPAGRI, 2005, pag. 18)”. 

Outro fator que podem afetar são inundações. Se forem persistentes e ocorrerem por 

um período excessivo, podem prejudicar e até matarem as plantas totalmente cobertas. 
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b) Adubação  

 

Segundo a EPAGRI (2005), a adubação no arroz irrigado é uma das práticas mais 

importantes para se obter uma alta produtividade. A melhor forma de se identificar os 

fertilizantes e suas quantidades necessárias para determinado solo é efetuando uma análise de 

solo. Com essas informações em mãos, podem-se identificar as deficiências do solo e dessa 

forma suprir as necessidades da planta com adubação.  

Uma adubação incorreta, tanto por falta como por excesso pode prejudicar em muito 

na produtividade. Com a falta de adubação, a planta não se desenvolve corretamente e com 

adubação em excesso, a planta pode se tornar suscetível a algumas doenças e propiciar 

maiores chances de ocorrer acamamento que causa aumento nos custos de colheita e 

diminuem na qualidade do produto final.   

 
c) Plantas daninhas 

 

As principais plantas daninhas que infestam as lavouras de arroz irrigado são o arroz-

vermelho, capim-arroz, grama-boiadeira, cuminho, aguapé, sagitária, angiquinho, cruz-de-

malta e tiririca. “As plantas daninhas diminuem significativamente a produtividade da cultura 

do arroz irrigado por concorrerem por nutrientes, radiação solar e por serem hospedeiras de 

doenças e pragas. As plantas daninhas também favorecem o acamamento do arroz (EPAGRI, 

2005, pag. 35)”.  As principais formas de controle dessas pragas são através do controle 

preventivo, controle mecânico, controle cultural e controle químico. 

d) Pragas 

A principal praga encontrada no cultivo do arroz irrigado no noroeste do Paraná é o 

“Caramujo”. Essa praga está presente na lavoura durante todo o ano, mas os seus principais 

danos são causados no momento da semeadura e poucos dias após. Se não houver um controle 

adequado com inseticidas, ele pode causar a perda parcial e até total do plantio, pelo fato de 

ele se alimentar do broto do grão, sendo necessário efetuar uma nova semeadura. Já, em 

plantas formadas, ele quase não causa prejuízos. 

Já a maior causadora de danos a cultura do arroz irrigado é a larva da bicheira-da-raiz 

que se alimenta das raízes da planta e se não combatida, podem causar muitos prejuízos. 

Segundo a EPAGRI (2005), dependendo da população, as larvas podem provocar a destruição 
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parcial ou total das raízes. As plantas atacadas ficam menores, amareladas e com 

extremidades das folhas murchas. O ataque geralmente ocorre em locais onde a lâmina da 

água é mais profunda. Uma eficaz forma de controlar a praga é eliminando as poças de água, 

com um bom nivelamento da água ou com o controle através de inseticidas. 

Outras pragas muito comuns são lagartas que cortam as folhas do arroz causando 

prejuízos e prejudicando a planta.  

Uma praga que pode causar grandes prejuízos é o percevejo-do-colmo. Ele suga a 

seiva nos colmos das plantas. “Na fase vegetativa da cultura, o ataque do percevejo provoca a 

morte da folha central, observando-se o sintoma denominado coração morto. O ataque na fase 

reprodutiva acarreta alta porcentagem de panículas brancas e grãos chochos (EPAGRI, 2005, 

pag. 57)”.  

Outra praga comum na lavoura é o Percevejo-do-grão. Ele migra para o arrozal e suga 

os grãos na fase leitosa que ficam manchados e se quebram facilmente no processo de 

beneficiamento (EPAGRI, 2005, pag. 59).  

 
e) Doenças 

 

As principais doenças do arroz irrigado são brusone, mancha-parda, mancha estreita, 

queima-das-bainhas, podridão-da-bainha, escaldura, falso carvão e ponta-branca. 

Entre as doenças com mais ocorrência na região está a brusone que são causadas por 

um fungo que provoca manchas e lesões nas folhas, nós, nas panículas e grãos da planta. Ela 

pode causar maiores prejuízos se ocorrer na época de reprodução da planta, podendo danificar 

parte dos grãos. “Dentre as causas que favorecem as epidemias, citam-se o uso de cultivares 

suscetíveis, período longo de molhamento foliar, plantios tardios, irrigação intermitente e uso 

excessivo de nitrogênio (EPAGRI, 2005, pag. 65)”. Para um maior controle dessa doença, 

está se adotando o uso de cultivares resistentes e se fazendo uso de fungicidas para um maior 

controle. 

O falso carvão é causado por períodos muito chuvosos, alta umidade ou excesso de 

nitrogênio. Ele aparece na fase de maturação dos grãos e não causa prejuízos econômicos por 

se tratarem de esporos que recobrem somente alguns grãos da panícula. 

Para as demais doenças recomenda-se o uso de cultivares resistentes, preparo 

adequado do solo e adubação correta e eficaz. 
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2.5. Custos de produção 

 

Um importante fator a se observar são os custos de produção, sendo que estes estão 

cada vez mais altos, enquanto os preços de venda do produto estão ficando cada vez menores, 

devido a importações (sendo que em outros países do MERCOSUL o custo de produção é 

inferior ao nacional, dessa forma o produto pode entra no Brasil por um preço muito baixo, 

tornando a produção nacional inviável, nesse preço) e também devido à redução no consumo 

nacional. 

Como não é possível para o agricultor controlar o mercado (produção e queda nos 

preços), resta a ele conhecer os custos de produção e com esse conhecimento, tentar reduzi-

los para conseguir manter-se na atividade e criar condições de competir no mercado atual. 

Para se obter esse conhecimento, torna-se necessário o levantamento dos custos de produção e 

seu estudo através de planilhas detalhadas. 

Para elaboração de tais planilhas, devem-se levar em conta, os custos variáveis com 

insumos, mão-de-obra temporária, serviços de terceiros, despesas com financiamentos, 

despesas de comercialização, despesas com manutenção e custos fixos, mão-de-obra fixa, 

arrendamento, depreciação de tratores e colheitadeiras, custos com implementos, custos 

financeiros de tratores e colheitadeiras. 

Com esse conhecimento, pode-se observar em que pontos podem-se reduzir custos de 

produção para se tornar mais viável e competitiva a produção de arroz irrigado. 

 
3. Material e Métodos 

3.1. Descrição do local de estudo 

 

Para realização do estudo, foi utilizada uma área de arroz irrigado localizada na 

Fazenda São Sebastião, município de Querência do Norte, conhecido como a capital do Arroz 

irrigado do Paraná. A fazenda possui uma área aproximada de 2600 hectares, sendo que desse 

total estão sendo utilizados para o cultivo de arroz irrigado aproximadamente 1000 hectares.  

Na fazenda, o arroz é cultivado há mais de vinte anos no sistema convencional 

proveniente do Rio Grande do Sul. Sendo que essas tecnologias que estão sendo estudadas 

nesse trabalho já estão sendo implantas há pelo menos quatro anos. 



Análise dos custos de produção, da produtividade e da rentabilidade em relação a três 
tecnologias de cultivo de arroz irrigado na fazenda São Sebastião, Querência do Norte/PR. 

Bassani, T.P; Breda, L. 
 
 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 8, n. 2 – Abr/Jun - 2012.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

112

 

3.2. Coleta de dados e análises 

 

Para realização do presente estudo, será necessária a realização de uma pesquisa 

científica como relata GIL (2009, pag. 17) para obtenção das informações necessárias para a 

conclusão do estudo. Essa pesquisa será de caráter qualitativo GODOY (1995, p.62) e 

MAANEN apud NEVES, (1996); e descritivo (GIL, 2009, pag. 42) e (CERVO, 2007, pag. 

62).  

Inicialmente, serão descritos os processos de produção das três tecnologias de cultivo 

de arroz. Os processos foram avaliados em campo baseados em fotos e observações.  

A partir dos processos definidos, foram identificados os custos de cada etapa que são 

obtidos através de documentos como notas de compra de produtos, notas da venda do produto 

final, acompanhamento do processo, anotações dos gastos com produtos utilizados na área de 

estudo.  

A quantificação dos valores e o tratamento desses dados foram efetuados através de 

planilhas eletrônicas e sistematização dos dados por meio do programa Excel.  

A pesquisa será realizada baseada em procedimentos teóricos empíricos (CERVO, 

2007, pag. 6). 

Para a análise de todos os custos de produção, foi utilizada como unidade de estudo a 

área de uma hectare, em cada uma das tecnologias adotas e distinguidos os custos variáveis 

dos custos fixos. Ou seja, para cada tecnologia foram computados os custos fixos e variáveis 

por hectare. 

Nos custos variáveis são contabilizados:  

a) Os insumos, como sementes, adubos (três aplicações), herbicidas, inseticidas, 

fungicidas (duas aplicações), fogos de artifícios utilizados para espantar patos, óleo 

diesel utilizado no processo de preparo do solo, semeadura, adubação e colheita, e a 

energia elétrica utilizada para a irrigação;  

b) A mão-de-obra empregada no processo que pode ser incluída nos custos variáveis é 

aquela empregada na função de espantar patos;  

c) Aplicação de defensivos agrícolas através de aviões agrícolas terceirizados; 
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d) Juros sobre empréstimos efetuados para custeio da lavoura: para o cálculo de rateio 

desses juros é feito um rateio do total do empréstimo em cima da área total cultivada e 

dividido proporcionalmente com a quantia de capital proporcional investida em cada 

um dos processos; 

e)  Despesas com comercialização como transporte para retirar o produto da fazenda e a 

secagem do produto;  

f) E os custos com consertos e manutenção de tratores, colheitadeiras, equipamentos, 

veículos utilizados na fazenda, consertos e manutenção de bombas de irrigação e os 

custos com combustível e manutenção dos veículos utilizados para locomoção até a 

fazenda; nesse levantamento de custos, são ratificados os custos de cada um dos itens 

conforme o seu uso em cada um dos processos;  

Quanto à coleta e análise dos custos fixos foram observados os seguintes elementos:  

a) Mão-de-obra fixa: foram contabilizados salários dos funcionários, participação nos 

lucros (rendas), despesas com INSS e FGTS e alimentação: Sendo esses ratificados 

pela área total implantada e pelo período correspondente a cada uma das tecnologias de 

cultivo; 

b) Arrendamento da terra: o proprietário da terra recebe um valor pelo aluguel da terra; 

c) Outros custos fixos como depreciação de tratores e colheitadeiras onde é considerada 

uma depreciação contábil em cima de cada ano de utilização da máquina. É 

estabelecida a vida útil da máquina, considerando-se as extremas condições de uso para 

os tratores que são considerados sete anos a vida útil e para colheitadeiras, nove anos; e 

posteriormente ratificado esse valor pela área total. Portanto, é considerado o seguinte 

cálculo: valor do bem novo, subtraindo do valor residual da depreciação, dividido pelo 

tempo de uso, após isso é ratificado esse valor anual pela área de cultivo total (421 

hectares). Finalmente, esse valor é ratificado pela porcentagem de uso em cada uma 

das tecnologias de produção. Também estão incluídos os custos com implementos 

agrícolas e o custo de financiamentos de tratores e colheitadeiras. 

É importante ressaltar que nesse levantamento de custos de produção, não foram 

relacionados e contabilizados os custos de implantação e sistematização das áreas de cultivo 

como nivelamento da área, aterros para estradas ou condutos, montagem de taipas, abertura de 

valetas e colocação de tubulações. Também não são mencionados os gastos com instalação e 

depreciação de bombas de irrigação e depreciação de benfeitorias. 
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4. Resultado e Discussão 
4.1 processos produtivos  
4.1.1 primeiro plantio 

 

A partir da Figura 1 observa-se o processo produtivo do arroz irrigado no primeiro 

plantio. 

 

Figura 1. Fluxograma do processo produtivo da tecnologia de primeiro plantio. 

 

O início do processo produtivo do arroz irrigado se inicia com o preparo do solo. Esse 

preparo se inicia com a incorporação da palhada e outras plantas ao solo, através de grade 

aradora ou niveladora. Esse trabalho com grade deixa a terra mais descompactada, facilitando 

o trabalho com enxadas rotativas. Após a gradagem o solo, é inundado através de bombas de 

irrigação e canais, permanecendo assim até próxima a colheita, sendo em alguns casos feito 

algumas drenagens do solo com imediata reposição da água durante o processo, buscando 

propiciar melhores benefícios a planta. Com o solo inundado, promove-se a formação de lama 

nas quadras, através de enxada rotativa (Fig. 2), sendo efetuadas duas passadas de enxada 
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rotativa com intervalo de no mínimo uma semana. Após o último passe, é realizado o 

renivelamento ou alisamento do solo com uma estrutura de madeira chamada de prancha ou 

alisador. 

 

Figura 2: Formação de lama através de enxada rotativa. 

 

Após o adequado preparo do solo, é efetuado o plantio ou semeadura. Esse plantio é 

efetuado com sementes pré-germinadas, semeadas a lanço, com trator equipado com 

espalhador e rodas de ferro. Juntamente com o plantio, é feito o controle do caramujo com 

inseticidas através de benzedura. Após o plantio, em um período de 20 a 30 dias, é feito o 

controle de ervas daninhas com a pulverização de herbicida em toda a área.  

Logo após o a aplicação do herbicida, é feita a primeira adubação. Com um intervalo 

de 20 a 25 dias, é feita a segunda adubação juntamente com inseticida buscando prevenir e 

controlar a bicheira-da-raiz. 

Entre a segunda e a terceira adubações é feito o controle de lagartas e percevejos com 

aplicação de inseticida por pulverização aérea. 

No início da floração, efetua-se a primeira aplicação de fungicida através de 

pulverização, buscando a prevenção de doenças como a brusone e juntamente com essa 

aplicação, é feita a aplicação de inseticida para controle do percevejo-do-grão. Após 15 dias, 

realiza-se uma nova aplicação de fungicida. 

A colheita é efetuada através do uso de colheitadeiras (Fig. 3) quando os grãos 

atingem um teor de água inferior a 20%. A retirada do produto da lavoura é feita através de 
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carreta graneleira rebocada por um trator. Carreta que leva o produto até os caminhões que 

transportarão o produto até o local adequado de secagem e armazenagem ou beneficiamento. 

 

Figura 3: Colheita e transporte dos grãos através de carreta graneleira. 

 
4.1.2 Segundo Plantio 

 

Após a colheita do primeiro plantio, poderão ser implantadas qualquer uma das outras 

duas tecnologias de produção distintas, sendo uma delas o Segundo Plantio (Fig. 4).  

 

 
Figura 4. Processo produtivo da tecnologia adotada, segundo plantio. 

 
Primeiramente, o solo é inundado e posteriormente é utilizada a enxada rotativa para 

mexer com a terra e destruir a resteva formando lama. Após isso, é passada na terra um rolo 

gaiola com um trator com rodas gaiola para amassar a palhada restante e renivelar o solo. 
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Após o solo preparado, é efetuada a semeadura com sementes pré-germinadas. 

Juntamente com o plantio, é feito o controle do caramujo com inseticidas através de 

benzedura. Poucos dias após a semeadura, é retirada a água das quadras para evitar a morte 

dos brotos devido à fermentação da palhada. 

Durante um período de 30 dias, o arroz fica no solo seco (não inundado), recebendo 

somente alguns banhos (água é colocada nas quadras, mas imediatamente é retirada) durante 

esse período. 

Após os 30 dias, é efetuada a pulverização do herbicida para controle de ervas 

daninhas e do arroz vermelho. Esse controle do arroz vermelho é possível, devido ao fato de 

ser utilizada uma variedade de arroz tolerante a determinado herbicida, sendo que todas as 

outras variedades não são tolerantes.  

Depois da aplicação, é novamente colocada a água nas quadras, sendo essa retirada 

somente próximo a colheita. Após a aplicação do herbicida, é efetuada a primeira e única 

adubação. 

No inicio da floração, é feita a aplicação de fungicida para prevenção da brusone 

juntamente com o inseticida. E após a maturação do arroz, é efetuada a colheita e o transporte 

para o local adequado de secagem e armazenamento ou beneficiamento. 

 
4.1.3 Soqueira 

 

A outra tecnologia que poderá ser implantada após a colheita do primeiro plantio é a 

produção da soqueira (Fig. 5) que consiste na roçada da resteva (Fig. 6). 

 

Figura 5. Processo produtivo da tecnologia adotada, soqueira. 
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Figura 6. Roçada da Resteva. 
 
 

Para que haja uma brota uniforme, é necessário que o solo fique drenado durante todo 

o processo de brotação, durante um período de sete a dez dias. 

Após o termino da brotação, deve-se inundar o solo novamente e se efetuar a primeira 

adubação. Sendo efetuada uma nova adubação, vinte dias após a primeira. 

No inicio da floração, é feita a aplicação de fungicida para prevenção da brusone, 

juntamente com o inseticida. E, por fim, a colheita após a maturação dos grãos. 

 
4.2. Custos de produção  

 

Definidos os processos, pode-se descrever os custos de cada etapa (Quadros 1 , 2 e 3). 

 

Quadro 1. Planilha de custos de produção da tecnologia primeiro plantio. 

PRIMEIRO PLANTIO 

Componentes Especificação 
Unidade 

Referênci
a 

Quantida
de 

Valor 
Unitári
o (R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

CUSTOS VARIÁVEIS (CV)         
     

2.230,83  

1 – Insumos         
     

1.346,40  

Sementes Certificada   160    189,36  
        

189,36  

Adubação de cobertura 3 aplicações       
        

509,78  

Herbicida         
          

52,63  

Inseticida                 
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148,77  

Fungicida 2 aplicações        
        

143,50  

Fogos de artifício         
            

9,50  
Serviços Mecânicos - Óleo 

Diesel   
horas 

(min.) diesel (lt)   
        

221,46  

Gradagem Trator+grade 

           

45,0          18,00      1,900  

         

25,65  

Destorroamento (duas) 

Trator+rotativ

a 

           

75,0          23,00      1,900  

         

54,63  

Renivelamento e alisamento 

Trator+pranch

ão 

      

30,0          13,00      1,900  

         

12,35  

Semeadura 

Trator+espalh

ador 

           

30,0            8,00      1,900  

           

7,60  

Adubação (três) 

Trator+espalh

ador 

           

60,0            8,00      1,900  

         

15,20  

Colheita   Colheitadeira 

           

90,0          21,00      1,900  

         

59,85  

Transporte interno 

Trator+ 

carreta 

           

80,0          11,00      1,900  

         

27,87  

Outros Serviços Trator             9,64      1,900  

         

18,32  

Irrigação Energia       
          

71,40  

2 - Mão-de-obra          
          

23,26  

Espantar Patos         
          

23,26  

3 - Serviços de Terceiros         
          

68,19  

Aplicação Aérea      
             

3,0       22,73  
          

68,19  

4 - Custos Financeiros          
          

81,90  

 Juro s/ financiamento          
          

81,90  

5 - Despesas de comercialização         
        

448,94  

Transporte externo    8.216,00      139,93         1,00  
        

136,93  

Secagem   7.172,57      119,54        2,61  
        

312,01  

6 - Outros Custos Variáveis         
        

262,14  
Conserto e manutenção tratores e 

colheitadeiras         
        

133,06  
Conserto e manutenção 

equipamentos         
          

34,48  
Concerto e manutenção veículos 

internos         
          

19,89  
Concerto e manutenção bombas 

Irrigação         
          

42,94  

Concerto e manutenção veículos         
            

9,52  
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Combustível Veículos         
          

22,25  

CUSTOS FIXOS (CF)         
        

978,89  

1 - Mão-de-obra fixa          
        

193,42  

2 - Arrendamento da terra     18,6 sc      29,00  
        

539,40  

3 - Outros custos fixos         
        

246,07  
Depreciação Tratores e 

Colheitadeiras         
        

158,59  
Custo implementos do trator 

(soma)         
          

43,85  
Custo Financiamento Tratores e 

Colheitadeiras         
          

43,63  
CUSTO TOTAL  (CT): CT = CV 
+ CF         

     
3.209,72  

RECEITA BRUTA (RB)   
 7172,57 

Kg  119,54 sc 29,00  
     

3.466,74  

LUCRO         
        

257,02  
 

No primeiro plantio, os custos variáveis contabilizaram um montante total de R$ 

2.230,83 (dois mil duzentos trinta reais e oitenta três centavos) representando 69,5% (Quadro 

1) do custo total. Desses, 41,95% são custos com insumos e 27,55% representam os outros 

custos variáveis. 

Já os custos fixos representaram 30,5% do custo total, ou seja, R$ 978,89 (novecentos 

setenta oito reais e oitenta e nove centavos). Sendo assim, o custo total por hectare está 

avaliado em R$ 3.209,72 (três mil duzentos nove reais e setenta dois centavos). 

A produção da área em questão ficou em 7.172,57 kg ou 119,54 sacas/60kg. Sendo 

esse produto comercializado a um preço de R$ 29,00 por saca; gerando assim uma Receita 

Bruta de R$ 3.466,74 (três mil quatrocentos sessenta seis reais e setenta quatro centavos). 

Deduzindo-se o Custo total da Receita Bruta, obteve-se um lucro de R$ 257,02 

(duzentos cinquenta sete reais e dois centavos) por hectare. Ou seja, 8% de retorno sobre o 

capital investido. 
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Quadro 2. Planilha de custos de produção tecnologia Segundo Plantio 

Segundo Plantio 

Componentes Especificação 
Unidade 

Referência 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

CUSTOS VARIÁVEIS (CV) 1.078,70 
1 – Insumos 652,54 

Sementes 
  

160 kg 130,00 130,00 

Herbicida 60,42 

Adubo 203,84 

Inseticida 
    

30,29 

Fungicida 64,51 

Serviços Mecânicos - Óleo diesel horas (min.) diesel (lt) 133,42 

Destorroamento (uma) Trator+rotativa 70,0 23,00 1,900 50,98 

Renivelamento Trator+rolo 45,0 13,00 1,900 18,53 

Semeadura Trator+espalhador 30,0 8,00 1,900 7,60 

Pulverização Trator+pulverizador 40,0 8,00 1,900 10,13 

Adubação Trator+espalhador 20,0 8,0 1,900 5,07 

Colheita Colheitadeira 30,0 23,0 1,900 21,85 

Transporte interno Trator+ carreta 15,0 13,00 1,900 6,18 

Outros Serviços Trator 6,89 1,900 13,09 

Irrigação 30,06 

2 - Mão-de-obra 
     3 - Serviços de Terceiros 22,73 

Aplicação Aérea 1,0 22,73 22,73 

4 - Custos Financeiros 64,48 
Juro s/ financiamento 64,48 

5 - Despesas de comercialização 166,65 
Transporte externo 

 
3.940,00 65,66 0,80 52,53 

Secagem 3.367,80 56,13 2,00 112,26 

Fundo Rural e Capitalização 3.367,80 56,13 3,3% 1,85 

6 - Outros Custos Variáveis 172,30 
Conserto e manutenção tratores e 

colheitadeiras 
    

81,13 
Conserto e manutenção 

equipamentos 21,02 
Concerto e manutenção veículos 

internos 12,13 
Concerto e manutenção bombas 

Irrigação 30,72 

Concerto e manutenção veículos 
    

6,81 

Combustível Veículos 20,49 

CUSTOS FIXOS (CF) 288,37 
1 - Mão-de-obra fixa 138,35 
2 - Arrendamento da terra - 



Análise dos custos de produção, da produtividade e da rentabilidade em relação a três 
tecnologias de cultivo de arroz irrigado na fazenda São Sebastião, Querência do Norte/PR. 

Bassani, T.P; Breda, L. 
 
 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 8, n. 2 – Abr/Jun - 2012.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

122

  

No segundo plantio, os custos variáveis foram de R$ 1.078,70 (um mil setenta oito 

reais e setenta centavos) representando 78,91% dos custos totais. Desses, 47,73% são custos 

com insumos e 31,18% representam os demais custos variáveis. E os custos fixos 

correspondem a R$ 288,37 (duzentos oitenta oito reais e trinta sete centavos) ou 21,09% dos 

custos totais. Dessa forma, obtém-se um custo total de R$ 1.367,07 (um mil trezentos sessenta 

sete reais e sete centavos). 

Essa área apresenta uma produção de 3.367,8 Kg ou 56,13 sacas/60kg. Sendo o 

produto comercializado a um preço de R$ 28,50 por saca, gerando uma Receita Bruta de R$ 

1.599,71 (um mil quinhentos noventa nove reais e setenta e um centavos). Dessa forma, 

obteve-se um lucro de R$ 232,64 (duzentos trinta dois reais e sessenta quatro centavos), ou 

seja, 17,01% de retorno sobre o capital investido. 

 

 

Quadro 3. Planilha de custos de produção tecnologia Soqueira 

Soqueira 

Componentes Especificaç
ão 

Unidade 
Referênci

a 

Quantid
ade 

Valo
r 

Unitá
rio 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

CUSTOS VARIÁVEIS (CV)              822,48  

1 – Insumos              482,73  

Herbicida                  4,30  

Adubo               255,78  

Inseticida                21,10  

Fungicida                64,51  

Serviços Mecânicos - Óleo   horas diesel (lt)        106,98  

3 - Outros custos fixos 150,02 
Depreciação Tratores e 

Colheitadeiras 
    

96,69 

Custo Implementos do trator (soma) 
    

26,73 
Custos Financiamentos Tratores e 

Colheitadeiras 26,60 
CUSTO TOTAL  (CT): CT = CV + 
CF 1.367,07 
RECEITA BRUTA (RB) 3367,8 Kg 56,13 sc 28,50 1.599,71 
LUCRO 232,64 
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Diesel (min.) 

Roçada 
Trator+recadeir
a 

              
90,0  

         
15,00  

     
1,900         42,75  

Adubação (duas) 
Trator+espalha
dor 

              
40,0  

           
8,00  

   
1,900         10,13  

Colheita   Colheitadeira 
              

45,0  
         

23,00  
     

1,900         32,78  

Transporte interno Trator+ carreta 
              

20,0  
         

13,00  
     

1,900           8,23  

Outros Serviços Trator             6,89  

    

1,900         13,09  

Irrigação                 30,06  

2 - Mão-de-obra            

3 - Serviços de Terceiros                22,73  

Aplicação Aérea      
             

1,0  
     

22,73         22,73  

4 - Custos Financeiros                 49,63  

 Juro s/ financiamento                 49,63  

5 - Despesas de comercialização              120,19  

Transporte externo     4.807,49     80,12 
       

1,50       120,19  

Secagem                      -   

Impostos                      -   

6 - Outros Custos Variáveis              147,20  
Conserto e manutenção tratores 

e colheitadeiras                63,31  
Conserto e manutenção 

equipamentos                16,41  
Concerto e manutenção veículos 

internos                  9,46  
Concerto e manutenção bombas 

Irrigação                30,72  

Concerto e manutenção veículos                  6,81  

Combustível Veículos                20,49  

CUSTOS FIXOS (CF)              255,43  

1 - Mão-de-obra fixa               138,35  

2 - Arrendamento da terra                      -   

3 - Outros custos fixos              117,08  
Depreciação Tratores e 

Colheitadeiras                75,46  
Custo implementos do trator 

(soma)                20,86  
Custo Financiamento Tratores e 

Colheitadeiras                20,76  
CUSTO TOTAL  (CT): CT = CV 
+ CF           1.077,91  

RECEITA BRUTA (RB)   
 3.675,76 

Kg  61,26 sc 24,00   1.470,30  

LUCRO              392,39  
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Na soqueira, os custos variáveis correspondem a um montante total de R$ 822,48 

(oitocentos vinte dois reais e quarenta oito centavos), ou 76,3% do custo total. Desses, 

39,22% são custos com insumos e 37,08% representam os outros custos variáveis.  Já os 

custos fixos são de R$ 255,43 (duzentos cinquenta cinco reais e quarenta três centavos) ou 

23,7% do custo total. Sendo assim, o custo total de produção foi de R$ 1.077,91 (um mil 

setenta sete reais e noventa e um centavos). 

Com a implantação dessa tecnologia, obteve-se uma produção de 3.675,76 Kg ou 

61,26 sacas/60Kg por hectare. Sendo o produto comercializado a um preço de R$ 24,00 por 

saca, gerando assim uma Receita Bruta de R$ 1.470,30 (um mil quatrocentos setenta reais e 

trinta centavos). Dessa forma obteve-se um lucro de R$ 392,39 (trezentos noventa dois reais e 

trinta nove centavos), ou seja, 36,4% de retorno sobre o capital investido. 

 
5. Análise Comparativa 

 

É de extrema necessidade que o empresário rural tenha o conhecimento e saiba 

identificar os custos de produção para propiciar uma melhor tomada de decisão. Quanto aos 

custos de produção, podemos observar (Figura 7): 

  

 

Figura 7: Custos de produção em porcentagem nas tecnologias empregadas. 

 

No Primeiro Plantio, com um custo total de R$ 3.209,72 (três mil duzentos nove reais 

e setenta dois centavos), temos um custo variável correspondente a 69,5% do custo total, 

dentre esses custos estão embutidos os custos com insumos que representam 41,95% dos 
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custos totais e outros custos variáveis 27,55%. Segundo BRONDANI apud EMATER/RS 

(2005) os custos com insumos no sistema pré-germinado eram correspondentes a 41,04% na 

safra 2004/2005. Também temos os custos fixos que representam 30,5%. Já no cultivo do 

Segundo Plantio, obteve-se um custo de produção equivalente a 42,59% do custo de produção 

do primeiro plantio, R$ 1.367,07 (um mil trezentos sessenta sete reais e sete centavos). Desse 

custo total 78,91% são variáveis, sendo 47,73% gastos obtidos com aquisição de insumos e 

31,18% com outros custos variáveis. Os custos fixos correspondem a 21,09%. O cultivo da 

Soqueira é equivalente a 33,58% do custo de produção do primeiro plantio, sendo esse custo 

equivalente a R$ 1.077,91 (um mil setenta sete reais e noventa e um centavos). Os custos 

fixos correspondem a 23,7% do custo total, já os custos variáveis equivalem a 76,3%, sendo 

que gastos com insumos representam 39,22% e com os demais custos variáveis 37,08% 

perante a custos totais. 

Quanto à questão de produtividade, podemos observar uma grande diferença obtida no 

primeiro plantio e aquela referente ao segundo plantio e soqueira (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Produtividade em quilos nas tecnologias empregadas. 

 

Enquanto que no Primeiro Plantio obteve-se uma produtividade de 7.172,57 Kg por 

hectare; no segundo plantio, essa produtividade chegou a 3.367,8 Kg, equivalente a 46,95% 

do primeiro plantio. E, na soqueira, a produtividade chegou 3.675,76 Kg equivalentes a 

51,24% do primeiro plantio. Essa produtividade encontrada no segundo plantio inferior ao 

primeiro plantio se deve as condições de cultivo, a adoção de variedade de ciclo reduzido e 

consequentemente baixa produtividade e, principalmente, os menores índices de 
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investimentos em insumos proporcionados pelos riscos decorrentes do clima. Já a 

produtividade da soqueira também pode ser afetada pelo clima, mas mostra pouca necessidade 

em maiores investimentos em insumos para sua produção.  

Com o conhecimento dos custos de produção e da produtividade obtidas nas três 

tecnologias de produção, torna-se mais fácil obter dados sobre a lucratividade de cada um dos 

processos (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Lucratividade em reais (R$) nas tecnologias empregadas. 

 

No Primeiro Plantio com a venda do produto, obtive uma receita bruta de R$ 3.466,74 

(três mil quatrocentos sessenta seis reais e setenta quatro centavos), obtendo dessa forma um 

lucro de R$ 257,02 (duzentos cinquenta sete reais e dois centavos) por hectare. Já o segundo 

plantio com uma receita bruta de R$ 1.599,71 (um mil quinhentos noventa nove reais e 

setenta e um centavos) proveniente da comercialização do arroz pode-se chegar a um lucro de 

R$ 232,64 (duzentos trinta dois reais e sessenta quatro centavos). Enquanto que a soqueira 

mostra uma lucratividade maior que nos outros processos, R$ 392,39 (trezentos noventa dois 

reais e trinta nove centavos), provenientes de R$ 1.470,30 (um mil quatrocentos setenta reais 

e trinta centavos). A soqueira, apesar de ter um valor de comercialização inferior aos outros 

cultivos, mostra-se mais lucrativa que os demais, porque os custos de produção são reduzidos. 

Outro fator muito importante de se observar é a taxa de retorno sobre o capital 

investido (Figura 10). 
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Figura 10: Índice de retorno sobre o capital investido em porcentagem nas tecnologias 

empregadas. 

 

Com um investimento de R$ 3.209,72 e uma lucratividade de R$ 257,02, podemos 

chegar à conclusão que foi obtida uma taxa de retorno sobre o capital investido de 8% no 

cultivo da Primeira Planta. Já, na tecnologia de Segunda Planta com um investimento de R$ 

1.367,07 e uma lucratividade de R$ 232,64, pode ser obtida uma taxa de retorno sobre o 

capital investido de 17,01%. E com o cultivo da Soqueira se chega à extraordinária taxa de 

retorno de 36,4%, provenientes de um capital investido de R$ 1.077,91. 

 

6. Conclusão  

 

Neste trabalho foram descritos e distinguidos os três modelos tecnológicos adotados 

(primeiro plantio, segundo plantio e soqueira) na propriedade. 

A partir da análise comparativa dos custos dos modelos tecnológicos, conclui-se que o 

menor custo observado entre as duas tecnologias empregadas após o primeiro plantio, foi o da 

soqueira (R$ 1.077,91) em relação à tecnologia segundo plantio (R$ 1.367,07). Além disso, a 

produtividade também foi maior na tecnologia soqueira (3.675,76 Kg). Apesar de o preço de 

venda do produto proveniente da soqueira ser inferior ao do segundo plantio, os resultados 

indicam que ainda é mais rentável. Na tecnologia primeiro plantio, apesar de apresentar uma 

produtividade satisfatória (7172,57 kg), possui elevado custo de produção (R$ 3.209,72), 

propiciando assim menor lucro (R$ 257,02) do que aquele observado na tecnologia soqueira 

(R$ 392,39) e pouco superior àquele observado na tecnologia segundo plantio (R$ 232,64). 
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Além disso, no método de cultivo soqueira, há menor desgaste de maquinários e 

equipamentos. 

Entretanto, não se pode desconsiderar para as duas tecnologias (segundo plantio e 

soqueira) os fatores de risco relacionados às condições climáticas que podem promover 

redução de produtividade, por exemplo.  

Importante de se ressaltar também é que em outras áreas de cultivo podem se 

apresentar dados diferenciados; dessa forma deve-se levar em consideração condições 

edafoclimáticas. 

Dessa forma, conclui-se que a tecnologia mais viável tanto em condições produtivas, 

financeiras e processuais foi à tecnologia soqueira, sendo concluído assim que nas condições 

apresentadas essa tecnologia é a mais adequada e rentável a ser adotada após o cultivo da 

tecnologia primeiro plantio.  
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