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o avan~o tecnologico ja alcan~ado para 0 arroz de sequeiro pr~ 
coniza 0 usa de praticas especlficas para minimizar os riscos cl! 
matico e economico impllcitos a atividade. t importante, contudo, 

que 0 processo de gera~ao e adapta~ao dessas praticas leve em con 
ta 0 potencial e as limita~oes au seu uso pelos produtores. 

No senti do de conhecer esse potencial e/ou limita~oes do po~ 

to de vista socio-economico e 0 nlvel tecnologico da cultura, 
ram visitados 200 produtores na Regiao Centro-Oeste. 

Este trabalho visa relatar as informa~oes colhidas junto 
esses produtores. Especificamente objetiva: 1) caracterizar 

fo 

a 

os 
produtores segundo tamanho da explora~ao, posse e uso da terra, 

sistemas de produ~ao utilizados e aspectos socio-economicos rela 
cionados; 2) descrever 0 processo tecnologico utilizado para a 
cultura do arroz nas propriedades amostradas; 3) inferir sobre al 

guns aspectos da ado~ao de tecnologias sob 0 ponto de vista dos 
produtores. 

No atual estagio de analise das fnforma~oes colhidas,observa

se nessa amostra que a produ~ao de arroz se da predominantemente 
em grandes propriedades. Em Goias, cerca de 33% das areas de arroz 
estao em propriedades do estrato de 100 a 500 ha; outros 31% sao 
oriundos de propriedades com area total superior a 1000 ha. No Ma 
to Grosso e do Sul metade da produ~ao se da em propriedades com 

mais de 1000 ha de area total. Os produtores em geral (78%) sao 
originarios de outras regioes (RS, PR, SC, SP e MG). Observa-se 
ainda relativa homogeneidade no processo produtivo, nos diversos 
estados, podendo haver varia~oes no que tange a presen~a de ou 
tras explora~oes como soja e a pecuaria, na propriedade. Do ponto 
de vista dos produtores, os riscos de pre~o e clima sao apontados 
como principal causa da posslvel enfase a soja. Observa-se, entre 

tanto tendencia de aumento da area total sob cultivo. 
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