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No contexto do trabalho desenvolvido pelo GO +Arroz e depois de apresentado aos participantes (dirigentes associativos, técnicos 
e produtores) o projecto e a dinâmica de um Grupo Focal, foram colocadas aos grupos 5 questões previamente preparadas. Após 
interessada e ampla discussão, todas as questões foram respondidas pelos grupos, na pessoa dos porta-vozes escolhidos e no final, 
resumidas pela Eng.ª Paula Marques, directora técnica do Cotarroz – Centro de Competências do Arroz.

Questão 1 – Qual é a vossa percepção relativamente às resistências nas infestantes nesta região?
Todos os grupos forma unânimes em considerar que consideram que existem algumas espécies de infestantes dos arrozais com 
resistência aos principais herbicidas. Referiram-se a leptocloa, a milhã, a orelha-de-mula lanceolada e as ciperáceas. A heterantera 
foi referida como uma infestante de difícil controlo, mas não associada ao fenómeno de resistência. Neste contexto foi também referi-
da a percepção de que a falha de eficácia nem sempre está associada à resistência, mas também às condições de aplicação, desta-
cando factores climáticos como a temperatura do ar e a luminosidade e factores como a técnica e o momento de aplicação dos herbi-
cidas.

Questão 2 – Que estratégias estão a ser implementadas nesse sentido, existem resultados?
Dentro da discussão do fenómeno de resistências, noções incorrectas sobre o maneio das infestantes com recurso aos herbicidas 
é apontada como um factor decisivo no aparecimento das mesmas. A estratégia anti resistência mais comum passa pela alternância 
dos modos de acção dos herbicidas. Esta nem sempre resulta como o esperado pelos técnicos e agricultores. Outras práticas como 
a lavoura, a melhoria da gestão da rega, a preparação dos solos, a sementeira em seco com semente enterrada, o rápido recobri-
mento do solo e aplicações localizadas de herbicidas foram referidas com ferramentas para minimizar o aparecimento de resistên-
cias. O melhor conhecimento dos herbicidas, da forma como actuam nas infestantes e consequentemente da melhor forma de os 
aplicar/qualidade da pulverização, foi um tema também abordado no sentido de melhorar a eficácia dos produtos e reduzir o risco de 
resistência.

Questão 3 – Quais as culturas mais adaptadas e o que ponderar numa avaliação económica a três anos?
A rotação cultural é uma prática que ninguém colocou em causa como benéfica para o maneio das resistências aos herbicidas e para 
a produção de arroz. Culturas como o milho e o sorgo foram identificadas como possíveis de introduzir na rotação. A utilização de 
uma cultura intercalar à base de leguminosas forrageiras ou para agro-indústria foi referida, bem como o pousio e a falsa-sementeira. 
Mas as dificuldades referidas para a introdução desta prática são várias, de carácter técnico, logístico e económico. Ao nível técnico 
a grande limitação está no tipo de solos onde grande parte do arroz é cultivado. Solos salinos, pesados e com muito fraca drenagem 
interna impossibilitam a maior parte das culturas alternativas ao arroz. A questão logística é apontada em relação às culturas alterna-
tivas. Em muitos casos, os produtores não conhecem os intervenientes destas fileiras tais como fornecedores de factores de 
produção, assistência técnica e clientes da produção obtida. Em relação a novas culturas alternativas ainda se torna mais difícil, uma 
vez que estes intervenientes podem nem existir. Economicamente, as culturas alternativas ou não proporcionam o mesmo nível de 
rendimento (directamente e pelos subsídios pagos ao arroz) ou exigem um grau de especialização que os produtores de arroz não 
conseguem ter. A necessidade de alterar o nivelamento das parcelas para outras culturas também é um custo que todos consideram 
difícil de ultrapassar com a rotação de culturas. A rotação com variedades de arroz Clearfield também foi considerada, uma vez que 
esta prática não é tão frequente no Ribatejo como noutras regiões. A possibilidade de haver medidas compensatórias para mitigar 
as perdas de rendimento associadas a esta prática, foi uma solução apresentada para a sua implementação. O aumento de custos 
associados aos herbicidas do arroz corresponde a uma necessidade de manter a produtividade da cultura, que os produtores ainda 
consideram mais segura do que a rotação. 
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Questão 4 - Falsa sementeira, com ou sem inundação? Como pode ser implementada?
A falsa-sementeira é outra técnica que permite o combate às infestantes sem o recurso aos herbicidas habituais do arroz, assim 
consideraram os presentes. Várias formas de a realizar e os constrangimentos associados a cada foram discutidas. A possibilidade 
de fazer uma mobilização do solo logo após as colheitas mais precoces no final de Setembro, início de Outubro, promovendo a 
germinação aproveitando a temperatura e luz nesta época do ano foi considerada como benéfica. A eliminação das infestantes 
poderá ser realizada com recurso à mobilização do solo ou aplicação de herbicida à base de glifosato. A realização alternada de 
gradagem – repouso para emergência das infestantes – gradagem permite ir reduzindo o banco de sementes potencial. A falsa-se-
menteira com preparação integral do solo, alagamento, repouso para emergência das infestantes e destruição destas com mobili-
zação superficial ou aplicação de herbicida à base de glifosato é uma técnica que levanta várias questões os orizicultores. O atraso 
na data de sementeira do arroz, a ausência de água nos perímetros de rega quando se quer antecipar esta operação e a ausência 
de variedades muito precoces e produtivas foram as mais discutidas. É vista como uma técnica pouca adaptada a solos mais pesa-
dos e difícil de executar em anos mais chuvosos.

Questão 5 - Que resultados gostariam de ver deste projecto?
Os resultados esperados do +Arroz e que foram apontados pelos técnicos e orizicultores podem ser agrupados em três grupos:
1 - Soluções técnicas como novos posicionamentos para tornarem os herbicidas existentes mais eficazes e novos herbicidas “bara-
tos” e eficazes, se possível com efeito residual. Fomento da alternância de modos de acção dos herbicidas. Novas alfaias que permi-
tam uma diferente preparação de solo e melhorar a técnica de “rebaixa”;
2 - Divulgação. A divulgação de todos os resultados do projecto foi referida por todos os grupos como de enorme importância para 
melhorar o maneio das infestantes no arroz;
3 - Medidas compensatórias no próximo quadro comunitário de apoio. Foi pedido ao projecto +Arroz que ajudasse na criação e 
sustentação técnico-científica de medidas de apoio aos orizicultores, que permitam o recurso a práticas como a falsa-sementeira e 
a rotação cultural e que compensem as perdas de rendimento.


