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Os municípios com maiores áreas de cultivo de arroz de terras altas, no período de 
2007 a 2010, foram em ordem decrescente foram: Cristalina, Caiapônia, Goiás, 
Piracanjuba, São Miguel do Araguaia, Mineiros e Uruana. Sendo que, em 2010, a área 
ocupada por cada um desses municípios foi a seguinte: Cristalina, 3.000 ha; Caiapônia, 
2.600 ha, Goiás, Piracanjuba e São Miguel do Araguaia, 2.500 ha e Mineiros e Uruana, 
2.000 ha. Como a área ocupada com essa cultura no Estado, em 2010, foi de 90.146 ha, 
estes sete municípios representaram 19% da área total do Estado. Sendo que nesse ano 
de 2010, dos 246 municípios goianos, 234 produziram arroz de terras altas (Figura 1). 

Observando a área média destes municípios, no período de 2007 a 2010, os três 
maiores nessa cultura são: Piracanjuba, com 3.476 ha; Cristalina, com 3.250 ha e 
Caiapônia com 3.150 ha. 
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Figura 1. Principais municípios de arroz de terras altas no Estado de Goiás: área 

(ha), período 2007 – 2010. 
 
As melhores produções goianas em 2010, em ordem decrescente, foram: São 

Miguel do Araguaia (10.000 t), Cristalina (7.200 t), Piracanjuba (7.000 t), Uruana (6.000 
ha), Caiapônia (4.680 ha), Goiás (4.500 t) e Doverlândia (4.104 t). Doverlândia teve 
destaque porque, em tamanho de área, ficou em oitavo lugar com 1.800 ha, ou seja, 200 
ha menor que os municípios Mineiros e Uruana. Mineiros, nesse ano, produziu 3.600 t. A 
produção estadual foi de 197.773 t. Portanto, estes sete melhores municípios foram 
responsáveis por 22% desse total de produção (Figura 2).  



A produção média destes sete municípios, no período de 2007 a 2010, em ordem 
decrescente, foi: Piracanjuba, 8.210 t; Cristalina, 6.518 t; São Miguel do Araguaia, 6.310 t; 
Caiapônia, 5.870 t; Doverlândia, 5.478 t; Uruana, 5.400 t; Goiás, 4.925 t.  

 

 
Figura 2. Principais municípios de arroz de terras altas no Estado de Goiás: produção (t), 

período 2007 – 2010. 

 
A melhor produtividade em 2010, dentre estes municípios acima mencionados, foi 

de São Miguel do Araguaia com 4.000 kg ha-1. Em seguida foram: Uruana, com 3.000 kg 
ha-1; Piracanjuba, com 2.800 kg ha-1; Cristalina, com 2.400 kg ha-1; Doverlândia, com 
2.280 kg ha-1. E, com 1.800 kg ha-1 têm os municípios de Caiapônia, Goiás e Mineiros. O 
Estado de Goiás teve 2.194 kg ha-1 (Figura 3). 

Considerando apenas as produtividades destes municípios, no período de 2007 a 
2010, a produtividade média, em ordem decrescente foi: São Miguel do Araguaia, 3.600 
kg ha-1; Uruana, 3.000 kg ha-1; Piracanjuba, 2.400 kg ha-1; Doverlândia, 2.065 kg ha-1; 
Cristalina, 2.025 kg ha-1; Goiás, 1.950 kg ha-1; Caiapônia, 1.850 kg ha-1; Mineiros, 1.800 
kg ha-1. 

 

 



Figura 3. Principais municípios de arroz de terras altas no Estado de Goiás: 
produtividade (kg ha-1), período 2007 – 2010. 

 
A produção de arroz irrigado no Estado de Goiás, em 2010, foi, em municípios 

produtores, maior que em anos anteriores. Todavia, se for analisado o período de 2007 a 
2010, alguns municípios deixaram de produzir essa cultura, como Bom Jardim, Nazário e 
Paraúna, (SEPLAN Goiás) (Tabela 1).  

O aumento de área e produção em 2008 foi o mais significativo, pois foi um 
superior a 83% em área e 85% em produção em comparação a 2007. No entanto, a 
comparação de 2010 com 2009, verifica-se que foi quase irrelevante. Isto talvez devido a 
falta de investimento em infraestrutura e tecnologia. 

 
Tabela 1. Arroz irrigado no Estado de Goiás: área (ha) e produção (t), no 

período 2007 – 2010. 

Área 
(ha)

Prod. 
(t)

Área 
(ha)

Prod. 
(t)

Área 
(ha)

Prod. 
(t)

Área 
(ha)

Prod. 
(t)

Bom Jardim 62 143 - - - - - -
Buriti Alegre - - - - - - 100 350
Flores de Goiás 3.500 22.750 6.500 42.250 7.000 45.500 7.000 45.500
Inaciolândia - - - - - - 140 420
Itumbiara - - - - - - 100 330
Nazário - - 30 90 - - - -
Paraúna - - - - 350 1.580 - -
Turvelândia - - - - - - 100 480
Vicentinópolis - - - - - - 150 525
Goiás 3.562 22.893 6.530 42.340 7.350 47.080 7.590 47.605

2008 2009 2010
Município

2007

 
 
A melhor produtividade (kg ha-1) destes municípios produtores de arroz irrigado em 

Flores de Goiás, que é o mais representativo em área de cultivo e produção. Os outros 
três melhores municípios em produtividade são Turvânia, Buriti Alegre e Vicentinópolis, 
que apenas produziram em 2010 (Figura 4). 

 

 
 

Figura 4. Arroz irrigado no Estado de Goiás: produtividade (kg ha-1) em 2010 



 
Em 2011, apenas Flores de Goiás, dos seis municípios que produziram arroz 

irrigado em 2010, continuou essa produção (SEGPLAN Goiás). Flores de Goiás passou 
de 7.000 ha para 7.650 ha. Do total de 246 municípios goianos, apenas mais três cultivam 
arroz, são eles: São João da Aliança, 2.754 ha; São Miguel do Araguaia (distrito Luiz 
Alves do Araguaia), 1.755 ha; Formosa, 1.216 ha.  

A produção destes quatro municípios, em ordem decrescente, é: Flores de Goiás, 
49.725 t; São João da Aliança, 16.524 t; Formosa, 7.296 t; São Miguel do Araguaia, 5.265 
t. A melhor produtividade foi de 6.500 kg ha-1 em Flores de Goiás. Em São João da 
Aliança e Formosa foi de 6.000 kg ha-1 e, com 3.000 kg ha-1, foi São Miguel do Araguaia. 

O aumento superior a 76% em área de cultivo e de 66% de produção em Goiás foi 
principalmente pelo investimento do Estado nos projetos de irrigação de Flores de Goiás e 
Luiz Alves do Araguaia. Em 2011 a área colhida no Estado de Goiás foi de 13.375 ha, a 
produção foi de 78.810 t e com rendimento médio de 5.892 kg ha-1.  
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