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RESUMO 
 

O atual modelo produtivo de arroz (Oryza sativa L.) na região do Alto Vale do Itajaí, apesar de atingir 
altas produtividades, demanda grande quantidade de defensivos e desperdiça grande quantidade de água e 
nutrientes quando a água é liberada turva. Além desses problemas, a baixa rentabilidade da atividade vem 
inviabilizando a atividade em pequenas propriedades. O uso do Sistema de Intensificação da Rizicultura 
(SRI), do inglês System of Rice Intensification - SRI, que é uma proposta sob patrocínio do Instituto 
Internacional de Cornell da Alimentação, foi o método utilizado para a produção, o qual se baseia na 
produção sustentável de arroz, proporcionando o uso eficiente da água, diminuindo a competição entre as 
plantas, e controle de ervas daninhas e aeração do solo com uso de um aerador. Neste sentido, o projeto 
tem como objetivo avaliar a adaptabilidade e rentabilidade do Sistema de Intensificação da Rizicultura 
(SRI) para a região do Alto Vale do Itajaí, combinado com os insumos existentes no local. A área 
experimental foi implantada na safra 2011-2012, na cidade de Taió-SC, na propriedade de Walmir Catoni 
em sistema orgânico. A área experimental é de 250 m². Foram utilizados dois espaçamentos entre plantas, 
25x25 cm e 35x35 cm,com parcelas de 125 m² cada e usada a variedade de arroz EPAGRI 112. O método 
SRI consiste em: produzir mudas de arroz em canteiro, em solo com altas quantidades de matéria 
orgânica e solo úmido em capacidade de campo; as mudas com 7 a 12 dias de idade são transplantas, com 
solo sistematizado, drenado com mínima antecedência e retirado o mínimo de solo ao redor das raízes; 
após o dia do transplantio a área é mantida 7 dias sem água e depois é inundada com uma lâmina mínima 
de água, somente acima da capacidade de campo. Na safra 2012-2013 o experimento será repetido em 
duas áreas remanescentes na região do Alto Vale do Itajaí e avaliado a produtividade e rentabilidade do 
sistema para região. 
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