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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de caracterizar a atividade de rizicultura no município de São 

Lourenço do Sul/RS e elaborar um levantamento dos possíveis impactos ambientais, visto 

que os plantadores adotam técnicas agrícolas que, aliadas à modernização, ao emprego 

de fertilizantes, de defensivos agrícolas e de monoculturas, podem causar mudanças 

drásticas no meio-ambiente. Em São Lourenço do Sul, o plantio do arroz é uma atividade 

realizada em grandes proporções e é notadamente importante para a economia do 

município. Por meio de leitura perceptiva da paisagem, da realização de entrevistas e de 

levantamento fotográfico em três propriedades produtoras de arroz no Município de São 

Lourenço do Sul, foram descritas e identificadas as formas, as estruturas e as funções da 

paisagem presentes nas propriedades estudadas. A caracterização da atividade de 

rizicultura no município, com intuito de levantar dados sobre a importância econômica e 

social dessa atividade para o município, bem como suas características de cadeia 

produtiva, buscou apoio na bibliográfica referenciada. A partir dos dados e informações 

coletadas, os resultados indicam que esta atividade agrícola tem contribuído em muito 

para a redução dos recursos naturais e da qualidade ambiental. No entanto, os 

proprietários negaram existir esses impactos nas regiões de sua propriedade, apesar do 

que diz a bibliografia e do desmatamento evidente, indicado pelas imagens de satélite. 

Concluiu-se que, apesar das perdas ambientais, o processo de modernização do campo 

contribuiu grandemente para a expansão e aumento da produtividade no município, 

integrando novas regiões à economia nacional e aumentando a exportação de produtos 

agrícolas. Nesse contexto, na mesma proporção que os proprietários relatam pouco 

impacto em suas propriedades, não conseguem esconder a preocupação com a degradação 

do meio-ambiente provocada pela atividade por eles desenvolvida.  

Palavras-chave: Impactos ambientais. Rizicultura. São Lourenço do Sul. Leitura da 

paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to characterize the rhiziculture activity in São Lourenço do Sul / RS and 

to elaborate a survey of the possible environmental impacts, since the planters adopt 

agricultural techniques that, together with the modernization, the use of fertilizers, 

agricultural pesticides and monocultures, can cause drastic changes in the environment. 

In São Lourenço do Sul, planting rice is an activity carried out in large proportions and it 

is notably important for the municipality's economy. By means of perceptive reading of 

the landscape, interviewing and photographic survey in three rice producing properties in 

the Municipality of São Lourenço do Sul, the forms, structures and functions of the 

landscape present in the studied properties were described and identified. The 

characterization of the rhiziculture activity in the municipality, in order to collect data 

about the economic and social importance of this activity for the municipality, as well as 

its productive chain characteristics, sought support in the referenced bibliographical. 

From the data and information collected, the results indicate that this agricultural activity 

has contributed greatly to the reduction of natural resources and environmental quality. 

However, the owners denied that these impacts exist in the regions of their property, 

despite what the bibliography says and the clear deforestation indicated by the satellite 

images. It was concluded that, despite the environmental losses, the process of 

modernization of the field contributed greatly to the expansion and increase of 

productivity in the municipality, integrating new regions to the national economy and 

increasing the export of agricultural products. In this context, in the same proportion that 

the owners report little impact on their properties, they can not hide the concern about the 

degradation of the environment caused by the activity developed by them. 

Keywords: Environmental impacts. Rhiziculture. São Lourenço do Sul. Landscape 

reading. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O arroz é o principal componente da alimentação básica da população mundial. É um 

alimento de extrema importância para a segurança alimentar mundial e, em função disso, 

aspectos relacionados à sua produção e consumo devem ser continuamente monitorados e 

avaliados em profundidade, para que o seu suprimento seja garantido. Segundo Demarchi 

(1998), o consumo médio do cereal é em torno de 60 kg/ano por pessoa e em países asiáticos, 

o consumo individual chega a ser de 100 a 150 kg, sendo responsáveis pela produção de 90 % 

desse cereal.  O Brasil contribui com cerca de 80% da produção do MERCOSUL. O Brasil 

destaca-se como o principal produtor entre os países ocidentais. É cultivado numa área de 158 

milhões de hectares, tem como produção mundial atingindo 662 milhões de toneladas, 

tornando-se o terceiro cereal mais cultivado (SOSBAI, 2014). 

O consumo alimentar do arroz ocorre basicamente na forma de grãos inteiros, sofrendo 

pequena transformação na agroindústria. No Brasil, este cereal é consumido principalmente na 

forma de arroz polido, arroz parboilizado e arroz integral, porém existe uma variação maior de 

formas em que o arroz também é consumido no Brasil e no mundo. Esta diversidade de formas 

decorre principalmente em função do cultivar produzido ou do processo de beneficiamento. 

Souza Filho (2011) entende que a tecnologia possui um papel importante na determinação do 

desempenho econômico e financeiro dos estabelecimentos agropecuários, pois além de permitir 

a elevação da produtividade do trabalho também estabelece elos sobre a sustentabilidade da 

atividade. 

Com o avanço das tecnologias, a modernização na atualidade atinge vários aspectos na 

agricultura. Com essa modernização há uma constante preocupação em relação à preservação 

do meio ambiente para que muitos agricultores tenham a consciência do impacto que causam a 

natureza utilizando excessivamente insumos que prejudicam o solo. A modernização ampliou 

a produção, melhorou a qualidade, tanto do produto quanto a qualidade de vida, baixou o preço, 

mas também geraram várias consequências negativas, a contaminação, a poluição, entre tantos 

outros, mas os benefícios estão sendo maiores do que os maléficos. Assim, a todo o momento, 

surgem novas tecnologias e inovações para suprir a demanda e o mercado. 

Basicamente a atividade agrícola tem contribuído significativamente para a redução dos 

recursos naturais e da qualidade ambiental no Brasil, havendo uma grande preocupação com o 

aumento da produtividade nas áreas agrícolas e com os danos causados ao solo e ao meio 

ambiente para que se possa continuar obtendo uma produção de qualidade. O uso de insumos, 

fertilizantes ou agrotóxicos e “modernização” agrícola degradaram de maneira agressiva o solo, 
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destroem florestas, prejudicam a biodiversidade e contaminam a água, mesmo aumentando a 

produtividade das lavouras (IRGA, 2006). 

O Impacto ambiental é uma mudança no meio ambiente causada pela atividade do ser 

humano. Eles podem ser dos tipos positivo ou negativo, sendo que o negativo representa uma 

quebra no equilíbrio ecológico, que provoca graves prejuízos no meio ambiente. O Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) define impacto ambiental como interferências 

biológicas, químicas e físicas no meio ambiente levadas como resultado do sistema produtivo 

humano, que tem consequências na saúde, segurança, bem-estar da população, seja entre os 

seres humanos como também nos biomas. Ele é uma consequência das nossas atitudes, e por 

esse motivo é crucial educar a sociedade para que possam ter atitudes responsáveis que causem 

menos impactos negativos no meio ambiente. 

Para Dal Soglio e Kubo (2009), enquanto desenvolvimento for tratado como 

crescimento econômico continuará havendo desigualdades, danos ambientais e privação de 

liberdades, mantendo o processo de vulnerabilidade e impedindo o pleno desenvolvimento. 

Almeida (1997), entende que o novo conceito de desenvolvimento rural deve abranger 

elementos econômicos, sociais e ambientais, integrando-se a estes fatores a questão da 

produtividade. 

O município de São Lourenço do Sul fica situado a 65 quilômetros de Pelotas e a 200 

quilômetros de Porto Alegre, na zona sul do estado. Possui uma área de 2.026,50 km2. Possui 

uma população de 42.167 em 2007, contra 43.698 em 2000. Em 2004, a população urbana era 

de 26.192 habitantes contra 23.468 em 2000, enquanto a população da zona rural era de 18.766 

contra 20.230 nos mesmos períodos. A região foi formada por imigrantes de origem alemã, 

notadamente pomeranos, assim ditos os que vieram da região da Pomerânia, uma das províncias 

do antigo Império Austríaco, antes da unificação por Bismark. A chegada desses imigrantes fez 

com que a região se desenvolvesse em outras áreas além do charque, principal atividade econômica 

naquele período. A mão-de-obra alemã diversificou a produção agropecuária, o que permitiu ao 

Município firmar-se como um dos principais produtores de batata do Estado e abastecer mercados de 

Pelotas e Porto Alegre (IBGE, 2010). 

Segundo dados do IRGA (Instituto Rio Grandense de Arroz), a safra de arroz 2015/2016 

tornou-se um marco histórico na produção do grão no RS e na Zona Sul do Estado, a colheita 

foi a maior já registrada. Segundo esses dados do IRGA, as lavouras da região renderam 8.500 

quilos por hectare. Municípios da Associação de Municípios da Zona Sul (AZONASUL) 

produziram 21,3% do total da safra 2015/2016 e contaram com maior média de produtividade. 

Segundo os dados do IRGA na última safra o município de São Lourenço do Sul colheu 9.688 
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hectares com 6.631 quilos por hectare somando 64.241 toneladas. Dessa forma, umas das 

principais atividades econômicas do município em termos de agricultura é a produção de arroz. 

Seu largo plantio é explicado principalmente pelo ambiente natural propício ao cultivo de arroz, 

pois é uma região de extensas áreas úmidas de banhados, ecossistema o qual também, é 

conhecido como pântanos, charcos, turfas, brejos, varjões, várzeas e corpos de água naturais ou 

artificiais. São nomes dados a ambientes alagados, permanente ou temporariamente 

(CADORIN, 2011). 

O interesse desse estudo centra-se, portanto, nos possíveis impactos ambientais da 

atividade de rizicultura no município de São Lourenço do Sul/RS, provocados pela a adoção de 

técnicas agrícolas aliadas a modernização, como o emprego de fertilizantes, defensivos 

agrícolas e monoculturas causadores de impactos ambientais. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Com a Revolução Verde, houve um considerável aumento na produção de alimentos, 

proporcionando tecnologias que atingem maior eficiência na produção agrícola.  

Desenvolvimento de variedades de arroz, trigo e milho que multiplicaram a quantidade de grãos 

que antigamente se podia obter apenas por hectare, tendo assim, uma grande produção. 

(POLLAN, 2008). Nas décadas de 60 e 70, países que até então eram deficitários na produção 

passaram a ser exportadores e aumentaram sua produção. Agricultores Americanos e Europeus 

começaram a bater marcas mundiais de produção e cultivo. Com a agricultura moderna houve 

um incremento da produção em quase 300%, o que contribuiu para uma alimentação abundante, 

vasta, variada, de qualidade e baixo custo para os países desenvolvidos. Nesse sentido, a 

modernização na agricultura vem, com o passar dos anos, modificando as paisagens, causando 

desequilíbrios ambientais e alterando a vegetação. Modifica-se, por exemplo, as variedades, por 

serem mais resistentes as pragas de lavoura (IRGA, 2011). Essa modernização chegou a 

praticamente todos os locais do planeta. A região Sul do Rio Grande do Sul é um exemplo 

disso, onde o Município de São Lourenço possui sua economia baseada principalmente no 

processo convencional de monocultura do arroz. Diante disso, a problemática, pergunta-se 

quais são os impactos ambientas provenientes da atividade rizícola no município de São 

Lourenço do Sul? 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A produção de arroz continua sendo uma atividade agrícola de extrema relevância para 

o Brasil, em especial a Região Sul. Todavia, com o crescente aumento da monocultura de arroz, 

na utilização de defensivos agrícolas vem acarretando diversas alterações no meio ambiente. 

No caso do município de São Lourenço do Sul, o plantio do arroz é uma atividade realizada em 

grandes proporções e é notadamente importante economicamente para o município.  Dessa 

forma é necessária a elaboração de estudos que visem avaliar os impactos ambientais 

proveniente dessa atividade, para que os dados levantados possam apoiar uma melhor gestão 

dessa atividade, no sentido de minimizar seus impactos e promover um desenvolvimento mais 

sustentável para a região.  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os impactos ambientais causados pela rizicultura no município de São 

Lourenço do Sul/RS. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Caracterizar a estrutura, organização e manejo das propriedades rizicultoras no 

município de São Lourenço do Sul/RS; 

b) Identificar as famílias de agricultores e as motivações para a realização dessa 

atividade no município; 

c) Elaborar um levantamento dos possíveis impactos ambientais causados pela 

rizicultura convencional. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E REVOLUÇÃO VERDE 

 

 A palavra agricultura tem origem latina, significa “cultivo de campos”. A sua evolução 

está ligada diretamente a transformação do espaço geográfico e das técnicas que compõem as 

atividades humanas, sendo assim, prática da agricultura é uma das mais antigas atividades 

desenvolvidas pelos humanos. No Período Neolítico, surgiu a sedentarização de ser humano, 

tendo as primeiras técnicas e materiais utilizados para o cultivo de plantas e confinamento de 

animais e permitindo moradia fixa em uma dada localidade, mesmo a coleta e a caça tenham 

convivido por muitos anos lado a lado com a agricultura (MAZOYER; ROUDART, 2008). 

Diretamente associado à formação das primeiras civilizações, o desenvolvimento da agricultura 

nos ajuda a entender a importância das técnicas e do meio técnico no processo de construção 

das sociedades e seus espaços geográficos. Sendo assim, na medida em que essas sociedades 

modernizaram suas técnicas e tecnologias, mais a evolução da agricultura conheceu os seus 

avanços. (FRANCO, 2013) 

 A agricultura desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico de 

diversos países. Conforme o país se desenvolve, maior é a participação dos setores de serviços 

e das indústrias na economia, mas isso não significa que a agricultura perdeu sua importância. 

A história econômica de países como a Inglaterra, a França, o Japão ou os Estados Unidos é 

uma evidência clara de que a “Revolução Agrícola” ocorreu ou previamente ou 

concomitantemente à Revolução Industrial. Em todos esses países o desenvolvimento da 

agricultura ajudou consideravelmente no desenvolvimento de seus processos de 

industrialização, e vice-versa. O “capitalismo agrícola” e a capitalização dos processos 

agrícolas de produção são elementos cruciais dentro do próprio processo de industrialização e 

progresso socioeconômico. (ALMEIDA, 1997) 

Surgida no século XX, após a Segunda Grande Guerra, a Revolução Verde permitiu um 

aumento, em larga escala, da produção de grãos e cereais, diminuindo sensivelmente a 

necessidade por alimentos em várias regiões da Ásia, África e América Latina, muito embora 

a fome não tenha sido erradicada, uma vez que a sua existência não se deve somente à falta de 

alimentos. A expressão “Revolução Verde” foi criada em 1966, em uma conferência em 

Washington, por William Gown, que disse a um grupo pequeno de pessoas interessadas no 

desenvolvimento dos países com déficit de alimentos, feita à base de tecnologia, e não do 

sofrimento do povo. (ANDRADES; GANIMI, 2007). Proporcionou tecnologias com maior 
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eficiência na produção agrícola, aumentando significativamente a produção de alimentos, 

entretanto, a fome mundial não foi solucionada, desbancando o discurso humanitário de 

aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome nos países em desenvolvimento 

(ALMEIDA, 1997). 

 No Brasil, o perfil da agricultura mudou completamente após a adoção das práticas 

características da revolução verde. A introdução dos novos conceitos ocorreu durante o regime 

militar e foi um dos pilares do chamado “milagre econômico”. Com a produção em larga escala, 

o País passou à condição de exportador de alimentos (ALMEIDA, 1997). Tendo como principal 

vantagem, a eficiência no campo, o avanço na produção e a pesquisa de alimentos. Já como 

desvantagem, o esgotamento do solo, a erosão, o desmatamento, o êxodo rural, etc (ZHOURI, 

2005). 

Como a intensificação da agricultura tem demonstrado resultados prejudiciais ao meio 

ambiente, principalmente no que tange à disponibilidade e qualidade da água, à qualidade do ar 

e dos alimentos e ao surgimento, quase todos os anos, de novos problemas fitossanitários 

resultantes do desequilíbrio ecológico (ano a ano tem crescido a utilização de inseticidas e 

fungicidas na agricultura mundial e na agricultura brasileira). Na agricultura, as máquinas, os 

insumos e as novas técnicas de produção elevam a produtividade do trabalho, permitindo que 

um número cada vez menor de pessoas produza a mesma (ou maior) quantidade de mercadorias 

(MEUS, 2013). 

Com o desenvolvimento da agricultura, adquirem ganhos na produtividade, seu papel 

no crescimento econômico e sua colaboração com o progresso de outros setores depende 

bastante da capacidade em estruturas do país: estradas, estradas de ferro, energia, portos, 

aeroportos e instituições. A viabilidade dos processos produtivos depende bastante do ambiente 

de negócios, explorar oportunidades de lucro, da facilidade para mobilizar recursos, conseguir 

alocar investimentos e conservar os lucros dos esforços produtivos (MAZOYER; ROUDART, 

2008). 

A modernização da agricultura segue moldes capitalistas e tende a se beneficiar apenas 

de determinadores produtores e produtos, com tendências a fortalecer a monocultura. Em 

primeiro momento ela a produção agrícola faz uso intenso de equipamentos e técnicas, 

maquinários e insumos, garantindo maior rendimento, sendo assim, se considera como 

sinônimo de mecanização e tecnificação da lavoura e em segundo momento, ela não se restringe 

a equipamentos usados, mas sim, todo o processo de modificação ocorrido nas relações sociais 

de produção (MEUS 2013). 
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2.2 RIZICULTURA 

 

A cultura de arroz ou rizicultura é uma das culturas mais antigas conhecidas pela 

humanidade, registros datam de mais de 3 mil anos no sudeste asiático, de onde se 

disseminaram pelo mundo todo. Cientistas e historiadores apontam o sudeste da Ásia como o 

local de origem do arroz. Bem antes de qualquer evidência histórica, o arroz foi, provavelmente, 

o principal alimento e a primeira planta cultivada na Ásia. As mais antigas referências ao arroz 

são encontradas na literatura chinesa. (BARATA, 2003) 

Gramínea que ao longo dos anos se adaptou ao meio ambiente aquático com alta 

produtividade. No Brasil em torno de 55% do total da produção de arroz é oriunda de plantações 

irrigadas, que são as mais produtivas e de melhor qualidade. A cultura de arroz irrigado resulta 

em grãos de melhor qualidade e numa produção bem maior com relação ao arroz do sequeiro, 

que são plantadas em solo seco e dependem das águas das chuvas para a germinação (CONAB, 

2015). 

O desenvolvimento do arroz no Brasil teria ocorrido de forma espontânea, embora o 

País tenha sido o primeiro a cultivar o cereal no continente americano. Logo após o 

descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral teria retornado a Portugal com feixes de arroz 

colhidos no território brasileiro, chamados na época pelos tupis de “abatituaupé” ou “milho 

d´água”. No Brasil, o cultivo de arroz assumiu uma importância social, econômica e política 

desde os tempos coloniais, pois era utilizado para a subsistência de colonizadores e escravos. 

Na década de 60, a Coroa Portuguesa autorizou a instalação da primeira descascadora de arroz 

no País, no Rio de Janeiro, que estava isenta de impostos. Em 1781, os portugueses decidiram 

proibir a importação de arroz, de modo a proteger sua produção local. Ao ser introduzido na 

alimentação do exército, favoreceu também seu cultivo em diferentes regiões do Brasil, embora 

em volumes limitados. (ANDRADES, 2007) 

Assim, a lavoura orizícola foi a primeira a ser mecanizada no Brasil, na década de 30, 

com máquinas importadas. A partir dos incentivos e incremento da atividade industrial do País, 

passou a haver uma grande oferta de máquinas e implementos para a atividade, inicialmente 

para o sistema de cultivo convencional e, mais tarde, para os sistemas inovadores de cultivo de 

arroz irrigado, como plantio direto, cultivo mínimo e pré-germinado, os quais demandam várias 

modificações e adaptações nos produtos utilizados anteriormente (RAMOS, 2001). No gráfico 

1 pode-se observar a produção de arroz no Brasil na última década. 
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Gráfico 1: Produção de grãos por safra no Brasil 

 

 

Fonte: CONAB, 2015. 

 

No Rio Grande do Sul, atual estado brasileiro maior produtor de arroz, Auguste de Saint 

Hilaire, em sua viagem ao Estado, realizada nos anos de 1820/21, já falava da ocorrência de 

lavouras desse cereal. Assim, o estado com a maior produção no Brasil é o Rio Grande do Sul, 

com 7,3 milhões de toneladas na safra 2016/2017 (IRGA) (gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Evolução da área e produção e produtividade do arroz no RS 

 

 

Fonte: IRGA, 2016. 
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2.3 IMPACTOS AMBIENTAIS DA AGRICULTURA 

 

Os impactos ambientais designam as diversas formas de afetar o meio ambiente bem 

como desestruturar os ecossistemas, causado pela ação humana, desde aumento da urbanização, 

a implementação de indústrias, massificação do turismo, dentre outros. Os impactos ambientais 

alteram as condições normais de funcionamento da natureza e podem causar danos irreversíveis 

ao planeta, desde assoreamento dos rios, desertificação, infertilidades do solo, poluição da água, 

perda de espécies vegetais ou animais. Impacto ambiental é uma mudança no meio ambiente 

causada pela atividade do ser humano. Os impactos ambientais podem ser dos tipos positivo ou 

negativo, sendo que o negativo representa uma quebra no equilíbrio ecológico, que provoca 

graves prejuízos no meio ambiente. (TEIXEIRA, 2005) 

Destaca-se assim, que a agricultura é a união de técnicas aplicadas no solo para o cultivo 

de vegetais destinados à alimentação humana e animal, produção de matérias-primas e 

ornamentação. Assim, é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é 

a partir dela que se tem renda e alimentação, no entanto, a produção de alimentos é um dos 

maiores desafios do mundo moderno. A agricultura hoje produz alimentos para uma população 

estimada em 7,4 bilhões de pessoas em todo o planeta (TEIXEIRA, 2005). Com o crescimento 

populacional excessivo tem feito com que o ser humano consuma quase tudo aquilo que o 

planeta tem para oferecer e por esse motivo, é difícil de se imaginar uma produção de alimentos 

que seja suficiente e sem impacto algum. Assim, o processo de modernização agrícola, por um 

lado aumentou a produtividade das lavouras, e por outro, levou a impactos ambientais 

indesejáveis. (MEUS, 2013) 

Dentre os impactos à saúde relacionados ao processo produtivo do agronegócio, os de 

maior relevância para a saúde humana e ambiental são as poluições e/ou contaminações e as 

intoxicações agudas e crônicas relacionadas à aplicação de agrotóxicos. Devido ao modelo 

agrícola do agronegócio que alia o “uso e abuso” de agrotóxicos com comunicações sociais 

(rótulos, orientações e receituários) deficientes e com as dificuldades de percepção de perigo 

pelos trabalhadores e pela população, esses tóxicos atingem de maneira imediata quem vende, 

quem transporta e quem manipula/pulveriza tais insumos, e indiretamente também suas famílias 

que moram dentro ou na periferia das plantações; também são atingidos aqueles que armazenam 

esses produtos dentro ou próximo de suas residências (SOBREIRA; ADISSI, 2003) 

Na agricultura a degradação ocorre pelo abuso de fontes naturais (água e solo) e manejo 

inadequado das plantações com o uso de agroquímicos, desmatamento, entre outros, dessa 

forma, a expansão da agricultura convencional provoca uma série de impactos ambientais 
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negativos. Conforme Rodrigues, (2001, 2004) os impactos das atividades agropecuárias sobre 

a biodiversidade mais conhecidos são o desmatamento para expansão da fronteira agrícola, 

queimadas, poluição, degradação do solo, erosão e contaminação das águas. Uma das principais 

ameaças ao meio ambiente é a tendência a monocultura, ao uso abusivo de agrotóxicos e a 

consequente extinção de sistemas tradicionais de cultivo. Sabe-se que as áreas que são 

submetidas ao cultivo ou pastoreio intensivo por longos períodos se degradam rapidamente 

devido às práticas que empregam o fogo na abertura de áreas, desta forma, ocorre à perda dos 

agregados de matéria orgânica e argila. (ALTIERI, 2001) 

Nesse sentido, os impactos ambientais resultantes da atividade agrícola acabam por 

degradar a própria base produtiva, comprometendo sua eficiência, em razão da agricultura ser 

altamente dependente do meio natural. Com o emprego descontrolado de adubos, fertilizantes 

e defensivos, têm-se como impactos imediatos a perda de nutrientes do solo, a contaminação 

dos mananciais de água e comprometimento dos demais recursos naturais, podendo representar 

acréscimo nos custos de produção aos agricultores (MORI; LANZER, 2011). O uso excessivo 

de pesticidas, por exemplo, torna o solo cada vez mais pobre e faz com que apareçam pragas 

mais resistentes exigindo mais pesquisas e tecnologias para sanar esse problema. A solução 

para diminuir esses impactos, em alguns lugares seria trocar fertilizantes químicos por adubos 

orgânicos (TEIXEIRA, 2005). 

Assim, pode-se listar como os problemas ambientais mais frequentes, provocados pela 

agricultura convencional (RODRIGUES, 2001; 2004) (ARAÚJO, 2010) (MORI; LANZER, 

2011): 

a) Desmatamento;  

b) Redução da biodiversidade;  

c) Erosão dos solos;  

d) Contaminação dos solos;  

e) Contaminação dos mananciais de água;  

f) Assoreamento de rios por conta da retirada de mata ciliar;  

g) Queimadas; 

h) Desertificação. 

Nesse sentido, o ser humano passa a ser o agente modificador da paisagem, responsável 

pelo impacto na superfície da terra, atuando nos meios físico, econômico e social (FARIAS, 

2008). 
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2.3.1 Impactos ambientais da rizicultura 

 

Atualmente, há uma crescente preocupação com a preservação ambiental, a utilização 

racional dos recursos naturais e qualidade da água, sendo que a agricultura moderna é altamente 

dependente do uso de agroquímicos que auxiliam na obtenção de altas e estáveis 

produtividades, devido à proteção das culturas contra agentes competidores como erva-daninha, 

pragas e moléstias. O dano ambiental ou ecológico surge da violação a um direito juridicamente 

protegido, ferindo a garantia constitucional que assegura à coletividade um meio ambiente 

equilibrado. A degradação ambiental e a consequente queda na qualidade de vida foram os 

fatores que mobilizaram a comunidade internacional contra a crise do ambiente humano. A 

degradação ambiental deve ser entendida como o resultado de um conjunto de ações e processos 

que causam efeitos adversos sobre o ambiente que, não respeitando a sua capacidade de suporte 

e/ou aptidão, compromete os recursos naturais e, consequentemente, a qualidade de vida da 

população. A atividade agrícola tem contribuído muito para redução dos recursos naturais e da 

qualidade ambiental no Brasil, seja qual for a área cultivada. (CADORIN, 2011) 

 A instalação de lavouras junto às margens dos rios sem observar as faixas de proteção 

com vegetação ciliar tem como principal impacto o comprometimento das margens, o que 

facilita a erosão e o assoreamento do leito dos mananciais. A aplicação de agrotóxicos 

(herbicidas, inseticidas e fungicidas) pode prejudicar a qualidade das águas, caso não sejam 

adotadas as medidas corretas na sua utilização. Os resultados do monitoramento da qualidade 

da água, desenvolvido pela Epagri em parceria com a Embrapa, mostraram a presença de 

resíduos de alguns agrotóxicos utilizados a lavoura. (EPAGRI, 2003) 

O preparo do solo em lavouras com taipas baixas permite que a água com argila em 

suspensão seja levada para os rios, acarretando, principalmente, problemas na captação para 

abastecimento urbano e causando assoreamento dos rios. A drenagem da lavoura após a 

semeadura do arroz também pode propiciar a erosão de partículas de solo para os cursos de 

água e afetar a fauna e a flora aquática. Estudos realizados mostram que este tipo de problema 

é bastante pontual e ocorre no período de implantação das lavouras (EPAGRI, 2003). 

O sistema produtivo de arroz irrigado é caracterizado pela alta estabilidade da produção, 

elevadas produtividades devido à irrigação por inundação e ampla utilização de agrotóxicos, os 

quais são usados com a finalidade de minimizar a competição de agentes como plantas 

daninhas, insetos e doenças com a cultura (MARCHEZAN, 2007), promovendo, dessa forma, 

maior expressão de seu potencial produtivo. Os fertilizantes não utilizados pelas plantas 

terrestres são carreados para o meio aquático, proporcionando um aumento exagerado da 
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disponibilidade de nutrientes. Consequentemente, as plantas aquáticas se proliferam e ocupam 

grandes áreas, reduzindo assim, a penetração de luz no meio e, por conseguinte a ação 

fotossintética. Além disso, com o aumento da biomassa, aumenta-se à demanda por oxigênio 

nos processos de decomposição desta matéria orgânica. A contaminação da água pelo uso de 

defensivo agrícola acaba por atingir os ecossistemas aquáticos, de forma que, se ela estiver 

contaminada, pode-se considerar que todos os demais elementos bióticos e abióticos do 

ecossistema também ficaram contaminados, pois a água está presente em todas as partes. Como 

resultante da toxicidade, seletividade, persistência e do uso indiscriminado, os resíduos dos 

defensivos agrícolas vêm sendo encontrados no meio ambiente, em quantidades cada vez 

maiores, acumulando-se na cadeia alimentar, podendo chegar até o homem. Os efeitos 

perniciosos desses produtos podem atingir o homem de maneira mais direta - a exemplo da 

exposição ocupacional a que estão sujeitos milhares de trabalhadores rurais, ou então de 

maneira indireta, ocasionada tanto pela ingestão de alimentos contaminados, quanto pela 

exposição à ambientes contaminados. A contaminação do solo, da água e do ar varia em forma 

e intensidade, afetando seriamente o equilíbrio dos sistemas biológicos. (EPAGRI, 2003) 

No caso da exposição humana, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), mais de 500 milhões de pessoas envolvidas com as práticas agrícolas encontram-se 

hoje em dia diretamente expostos aos efeitos deletérios desses produtos. Desse contingente, 

cerca de um milhão sofrem com intoxicações agudas, responsáveis por cerca de 20 mil mortes 

anuais. No Brasil, estima-se que cerca de 13,7 milhões de pessoas permanecem ainda hoje em 

situação de risco pela via ocupacional. (NETO, 2011). Os efeitos agudos são aqueles mais 

visíveis, que aparecem durante ou após o contato da pessoa com o produto e apresentam 

características bem marcantes. No caso dos agrotóxicos, essas características podem ser 

espasmos musculares, convulsões, náuseas, desmaios, vômitos e dificuldades respiratórias. Já 

os efeitos de uma exposição crônica podem aparecer semanas, meses, anos ou até mesmo 

gerações após o período de uso / contato com tais produtos sendo, portanto, mais difíceis de 

identificação (EPAGRI, 2003). Em muitos casos podem até ser confundidos com outros 

distúrbios, ou simplesmente não relacionados ao agente causador. Assim, A utilização de 

agrotóxicos, embora muitas vezes necessária, pode causar contaminação e intoxicação dos 

trabalhadores e do meio ambiente, sendo a maioria dos casos devido à forma de aplicação sem 

verificar as normas de segurança. (PERES; MOREIRA; DUBOIS, 2003) 

Recomenda-se que as taipas tenham uma altura mínima de 30 cm. Isto facilita a 

manutenção da lâmina de água na lavoura e reduz os riscos de perdas (transbordamento) na fase 

de preparo do solo e após a aplicação de agrotóxicos e adubos. Assim, o investimento a ser feito 
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na melhoria do entaipamento irá diminuir a probabilidade de contaminação dos mananciais de 

água (EPAGRI, 2003). 

A queima da resteva após a colheita reduz a quantidade de matéria orgânica no solo e 

aumenta a poluição do ar. Recomenda-se que toda a resteva seja incorporada ao solo. O preparo 

adequado do solo, principalmente com um bom nivelamento e alisamento, reduz a incidência 

de plantas daninhas e de pragas como bicheira-da raiz. Consequentemente, reduz a necessidade 

de utilização de agrotóxicos como herbicidas e inseticidas. (EPAGRI, 2003) 

A legislação atual estabelece que todas as embalagens vazias de agrotóxicos devem ser 

submetidas à tríplice lavagem e devolvidas ao local onde o produto foi comprado, no prazo 

máximo de um ano. A lavagem deve ser feita imediatamente após o esvaziamento do frasco e 

a água oriunda da lavagem das embalagens deve ser utilizada na pulverização. Nenhuma 

embalagem de agrotóxico deve ser descartada em lixo comum, nem tampouco enterrada, 

queimada, jogada na lavoura ou nos rios. (EPAGRI, 2003) 

 

2.4 LEITURA PAISAGEM 

 

Apesar da ideia de paisagem estar presente desde a antiguidade, principalmente na 

pintura e na arte, a incorporação deste conceito nos estudos acadêmicos é uma criação da 

modernidade. Sendo assim, a paisagem ainda é um termo pouco usado e impreciso e, por isto 

mesmo, cômodo, que cada um utiliza a seu bel prazer, anexando um qualitativo que altera seu 

sentido. (ROUGERIE; BEROUTCHACHVILI, 1991 e 1992) 

O conceito de paisagem refere-se à paisagem de uma obra de arte, ou ainda, para 

significar simplesmente uma porção do espaço que pode ser abarcada com um golpe de vista, 

tudo aquilo que entra no campo visual a partir de um determinado lugar (ponto ou ângulo). Pode 

ser formada pelas características naturais do entorno/ambiente e pela influência humana 

(construções, poluição, etc.). Para a geografia, a paisagem é uma área da superfície terrestre 

que nasce como resultado da interação entre diversos fatores (abióticos, bióticos e antrópicos) 

e que conta com um reflexo visual no espaço. (QUIRINO, 1999) 

Estudar a relação natureza e sociedade tendo como categoria de análise a paisagem, é 

de extrema importância, pois através dela é possível compreender, em parte, a complexidade 

do espaço geográfico em um determinado momento do processo. Ela é o resultado da vida das 

pessoas, dos processos produtivos e da transformação da natureza. Neste sentido, a paisagem 

mostra a história da população de um determinado lugar e, que necessita sempre estar sendo 

discutida e registrada. (BERTRAND, 1995) 
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Quanto ao método de análise da paisagem podem-se adotar três possibilidades de 

encaminhamento: a descritiva, a sistêmica e a perceptiva (BERQUE, 1995) (VERDUM, 2007). 

A paisagem descritiva tem como base a descrição e, para apreensão da paisagem seriam 

necessárias à enumeração dos elementos presentes e a discussão das formas. Assim, a análise 

geográfica estaria restrita aos aspectos visíveis do real e, essencialmente, a morfologia da 

paisagem. A paisagem sistêmica sugere o estudo da combinação dos elementos físicos, 

biológicos e sociais, um conjunto geográfico indissociável, uma interface entre o natural e o 

social, sendo uma análise em várias dimensões. O relacionamento e a análise que separam os 

elementos que constituem as diferentes características espaciais, psicológicas, econômicas, 

ecológicas, etc., não permitem, no entanto, dominar o conjunto. A complexidade da paisagem 

é o tempo morfológico (forma), constitucional (estrutura) e a funcionalidade, que não pode ser 

reduzida em partes.  A paisagem perceptiva é concebida como uma marca e uma matriz. Como 

marca, a paisagem pode e deve ser descritiva e inventariada. O ponto de partida continua sendo 

a descrição da paisagem, enquanto perceptível, mas a explicação ultrapassa o campo do 

percebido, seja pela abstração, seja pela mudança de escala no espaço ou no tempo. A paisagem 

é matriz, porque participa dos esquemas de percepção, de concepção e de ação, que canalizam, 

em um certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e com a natureza. Assim, pode-

se dizer que a paisagem é o concreto, ou seja, a coisa real, mas, ao mesmo tempo, é a 

imaginação, a representação destas coisas, as imagens. Cada um de nós, de acordo com a nossa 

trajetória, nossa consciência, experiência, vê as paisagens de forma diferente e única. Cada um 

constrói seus conceitos que vão refletir em suas ações e olhares, mas estes olhares estão 

concebidos a partir de uma matriz cultural, do coletivo das pessoas de uma determinada 

sociedade humana. (BERQUE, 1995) (VERDUM, 2007) 

Assim, a paisagem é o espaço que se pode observar num lance de vista. Uma paisagem 

pode ser contemplada no lugar, ao vivo, na televisão, ou representada por meio de fotografia, 

pintura, maquete ou mapa. Pode-se observar uma paisagem sob diferentes perspectivas; o olhar 

atento pode revelar, além dos aspectos presentes, marcas das sociedades que a construíram. As 

diferentes paisagens são construídas conforme os aspectos técnicos, econômicos, sociais, 

culturais e ideológicos dos grupos humanos em diferentes épocas. A leitura da paisagem 

geográfica considera os elementos naturais e sociais, presentes no espaço, e sua inter-relação 

de forma dinâmica. (BARROS, 1988). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

  

O Município de São Lourenço do Sul está localizado no Sudeste do estado do Rio 

Grande do Sul, na margem direita da Lagoa dos Patos, tendo como limites os municípios de 

Cristal, Camaquã, Canguçu, Pelotas e Turuçu (figura 1). Situa-se a uma distância aproximada 

de 195 km da capital do estado, Porto Alegre, e 70 km do município de Pelotas. Os principais 

acessos viários para o município podem ser feitos pelas BR-116 e RS-265. Segundo dados do 

IBGE (2010) a área total do município é de 2036,125 km2, tem uma população de 43.111 

habitantes, sendo 56,22% urbana, que atua principalmente no comércio, indústria pesca 

artesanal profissional e prestação de serviços; e 43,78% rural atuando majoritariamente na 

agricultura familiar. 

 

Figura 1: Localização do Município de São Lourenço do Sul/RS 

 

 
Fonte: Autora. 

 

As características geográficas estão estreitamente associadas à ocorrência de inundações 

relacionadas aos processos naturais, ocupação e transformação do ambiente. Estão, portanto, 
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associadas às formas do relevo, tipo de solo, hidrografia e regime de precipitação, fenômenos 

aos quais se somam as especificidades das formas de uso e ocupação do solo. O Município de 

São Lourenço do Sul está localizado entre duas unidades geomorfológicas, representadas pelo 

Escudo Sul-rio-grandense que é constituído por rochas cristalinas; e pela Planície Costeira 

constituída basicamente por sedimentos continentais provindos das regiões mais altas e 

sedimentos marinhos originados das regressões e transgressões marinhas. A cidade se 

caracteriza pela presença de uma topografia ondulada a oeste da BR-116 o qual permite o 

escoamento superficial das águas, enquanto a leste, situa-se o relevo de planície, que favorece 

a acumulação das águas. (CEPED/RS, 2015) 

O clima do município é subtropical pouco úmido com inverno frio e verão fresco, a 

temperatura média do mês mais frio oscila entre 11-14ºC e a temperatura mínima média deste 

mesmo mês gira em torno de 5-11⁰C. A temperatura média do mês mais quente varia entre 20-

26⁰C e a temperatura máxima média deste mês é de 26-29⁰C. Chove entre 1200-1500 mm 

anuais, distribuídos em 80-100 dias de chuva, nos meses mais secos as chuvas mensais variam 

entre 75-115 mm e nos mais chuvosos o volume aumenta para 115-155 mm (CLIMATEMPO, 

2016) (ROSSATO, 2011).   

Cobertura vegetal e uso do solo no município estão diretamente relacionados aos 

padrões de relevo existentes. No setor de Planalto, há uma forte presença da agricultura familiar 

e da policultura da batata, feijão, milho e fumo, além da atividade leiteira. No setor de Planície, 

em função da aptidão do solo, persiste a rizicultura, plantio de soja e também a pecuária 

extensiva (LIMA, 2006). 

 

3.2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

A pesquisa bibliográfica foi feita com o objetivo de caracterizar a atividade de 

rizicultura no município de São Lourenço do Sul a partir do levantamento de referências 

teóricas publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de 

web sites e as análises feitas, foram obtidas a partir da percepção dos produtores. O intuito foi 

levantar dados sobre a importância econômica e social dessa atividade para o município, bem 

como suas características de cadeia produtiva. Para tal, os principais meios de consulta foram 

dados da EPAGRI, IBGE e IRGA.   
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3.3 LEITURA DA PAISAGEM 

 

Neste trabalho foi adotado a análise perceptiva da paisagem para poder avaliar os 

possíveis impactos ambientais da atividade. Assim, na perspectiva da paisagem perceptiva a 

paisagem é concebida como uma marca e uma matriz. Como marca, é passível de ser descrita 

e inventariada através da identificação da forma, estrutura e função. Dessa forma, o ponto de 

partida foi a descrição da paisagem. No entanto, a paisagem sendo matriz, participa dos 

esquemas de percepção, de concepção e de ação, que canalizam, em um certo sentido, a relação 

de uma sociedade com o espaço e com a natureza. Assim, pode-se dizer que a paisagem é o 

concreto, ou seja, a coisa real, mas, ao mesmo tempo, é a imaginação, a representação destas 

coisas, as imagens. Cada um de nós, de acordo com a nossa trajetória, nossa consciência, 

experiência, vê as paisagens de forma diferente e única. Cada um constrói seus conceitos que 

vão refletir em suas ações e olhares, mas estes olhares estão concebidos a partir de uma matriz 

cultural, do coletivo das pessoas de uma determinada sociedade humana. 

Sob essa perspectiva, foi realizado visita à campo e levantamento fotográfico para 

descrever e identificar as formas, estruturas e funções presentes nas propriedades estudas. Dessa 

forma, observação em campo e levantamento fotográfico serviram para identificação e 

diferenciação das formas, funções e estruturas presentes na paisagem. Para perceber as 

mudanças ocorridas na paisagem, ou seja, sua dinâmica temporal, foram realizadas entrevistas 

para analisar a ocorrência de impactos ambientais percebidos pelos entrevistados ao longo de 

aproximadamente uma geração (20 anos).   

Assim, para as entrevistas selecionou-se três propriedades produtoras de arroz com 

diferentes quantidades de hectares na área de rizicultura. Áreas de estudo sem localizam em 

pontos diferentes do município, sendo duas com plantio de arroz irrigado e outra com sequeiro. 

Os questionários foram aplicados aos produtores que frequentam há mais de 20 anos a 

propriedade. As perguntas integram questões de percepção da paisagem que irão responder a 

dinâmica de impactos ambientais provenientes da rizicultura. Dessa forma, foi elaborado um 

roteiro de entrevistas, com coleta de dados, levando em consideração a percepção dos 

agricultores em relação as mudanças percebidas na paisagem a partir do eixo de impactos já 

listados no referencial teórico. São eles:  a) desmatamento; b) redução da biodiversidade; c) 

erosão dos solos; d) contaminação dos solos; e) contaminação dos mananciais de água; f) 

assoreamento de rios por conta da retirada de mata ciliar; g) queimadas; h) desertificação. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA RIZICULTURA NO MUNICÍPIO 

 

 O arroz é um produto de extrema importância para a economia do Estado do Rio Grande 

do Sul e também para o município, considerando-se, além disso, ser um alimento de importante 

consumo na mesa dos brasileiros. Assim, levantou-se dados sobre a importância econômica e 

social dessa atividade para o município, bem como suas características de cadeia produtiva, 

tendo como meios de consulta para dados: EPAGRI, IBGE e IRGA. 

 Ao observar a paisagem do município de São Lourenço do Sul, nota-se as 

transformações causadas pelo cultivo do arroz, uma das principais atividades agrícolas. São 

Lourenço do Sul conta também com indústrias que beneficiam a maioria dos produtos e a cadeia 

produtiva é composta por produtores de pequeno, médio e grande porte.  

Segundo dados do INCRA, em relação ao tamanho da áreaos imóveis rurais são 

classificados como: 

- Pequena Propriedade - o imóvel de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) 

módulos fiscais; 

- Média Propriedade - o imóvel rural de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) 

módulos fiscais; 

- Grande Propriedade - o imóvel rural de área superior 15 (quinze) módulos fiscais. 

 Módulo fiscal é uma unidade de medida, em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA 

para cada município levando-se em conta: (a) o tipo de exploração predominante no município 

(hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura temporária, pecuária ou florestal); (b) a renda 

obtida no tipo de exploração predominante; (c) outras explorações existentes no município que, 

embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada;  (d) o 

conceito de "propriedade familiar". A dimensão de um módulo fiscal varia de acordo com o 

município onde está localizada a propriedade. O valor do módulo fiscal no Brasil varia de 5 a 

110 hectares. 

Quanto ao perfil dos produtores, observa-se no quadro 1 a evolução da área cultivada, 

na qual demonstra grande porcentagem na área colhida. Observando-se também a alta 

produtividade e a grande produção em toneladas. 
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Quadro 1: Evolução da Área Cultiva na safra 2014/2015 

 

EVOLUÇÃO DA ÁREA – SAFRA 2014/2015 

 

 

Área Colhida 

há 

 

 

 

Área Colhida 

% 

 

Produção 

ton 

 

Produtividade 

kg/há 

 

10.514 

 

 

87.1 

 

78.319 

 

7.449 

Fonte: IRGA, 2016. 

 

Segundo dados do IRGA, diversos assuntos são tratados diretamente com os produtores, 

como a época e a densidade de semeadura, manejo de insetos praga, irrigação e fertilização, 

nos sistemas de plantio semidireto e pré-germinado. Ainda sobre a safra de 2014/2015, onde 

notou-se as áreas cultivadas, observa-se no gráfico 3 a seguir, um demonstrativo das posses de 

terras divididas entre proprietários (57%) e arrendatários (43%). 

 

Gráfico 3: Posse de terra (Proprietário e Arrendatário) em São Lourenço do Sul na safra 

2014/2015 

 

Fonte: IRGA, 2016. 

Proprietário Arrendatário
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 A lavoura de arroz é considerada a mais tecnificada entre as culturas no RS. Entre o 

processo de preparo do solo à escolha das sementes, as informações técnicas agronômicas têm 

sido primordiais para o acréscimo da produtividade e qualidade alcançadas nos últimos anos. 

O arroz é um produto extremamente importante para a economia do Estado e também para o 

município de São Lourenço do Sul, considerando-se, além disso, ser um alimento de importante 

consumo na mesa dos brasileiros. 

 Segundo a EMBRAPA (2005) as vias de competição deste setor devem ser baseadas 

nos seguintes tópicos: a determinação dos custos de produção por área de lavoura; a revisão dos 

arrendamentos; o cultivo restrito às áreas economicamente viáveis; a adoção de tecnologias e 

manejos para a redução de custos: Plantio Direto, Pré-germinado, densidade de semeadura, 

adubação, etc., a qualidade total: redução das perdas de colheita, irrigação, mão de obra, etc., e 

por último, a análise mercadológica permanente, entre outros. Enfim, uma série de fatores que 

justificam a importância da cadeia produtiva a fim de encontrar soluções nas quais dizem 

respeito ao produtor rural, dentro dos parâmetros técnicos para que a economia permaneça e 

tenha melhorias na qualidade e produtividade. 

A produção de grãos sempre fez parte da economia do município, principalmente o arroz 

e a pecuária, no entanto, outras culturas são desenvolvidas ali, como a soja, milho, batata, 

fruticultura, silvicultura, tabaco, leite, bovinos, ovinos, caprinos, piscicultura. A boa 

produtividade da região se dá principalmente pelo clima favorável e estabilidade do regime de 

chuvas. Assim, o clima é quente e temperado, média de 18.6 °C de temperatura, e a pluviosidade 

bem distribuída ao longo do ano, com 1359 mm de média anual, favorável o desenvolvimento 

do setor primário em São Lourenço do Sul.  

O cultivo de arroz é parte integrante da história do município de São Lourenço do Sul e, 

com o emprego das novas tecnologias, torna-se possível constatar seu crescimento em termos 

de área plantada e produtividade. O orizicultor tem uma história de luta e superação, muitos 

ficaram pelo caminho, abandonaram a atividade ou partiram para outras experiências, no 

entanto, outros se mantiveram atentos às novidades e exigências do mercado, conseguindo obter 

uma boa produtividade ao longo do tempo, que permitiu novos investimentos, ampliação de 

área e um retorno financeiro apreciável, capaz de fazer frente aos elevados custos da atividade. 

O cenário produtivo do município vem comprovando sua característica evolutiva ao longo do 

tempo, melhorando seus índices de produtividade na rizicultura, consagrando-se como um 

grande polo produtor de arroz e atraindo investimentos ligados ao setor agrícola. Há que se 

destacar a participação de agroindústrias de beneficiamento de arroz instaladas no município, 
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enquanto geradoras de empregos e responsáveis pela inserção do município no cenário latino-

americano. 

4.2 PAISAGEM ORÍZICOLA EM SÃO LOURENÇO DO SUL 

 

4.2.1 Caracterização do meio natural 

 

O município de São Lourenço do Sul está assentado sobre a Planície Costeira Sul- 

Brasileira e o Escudo Cristalino Sul-Rio-Grandense, localizado na “metade sul” do Rio Grande 

do Sul, com um grande potencial natural para a agropecuária, extrativismo e o turismo. Assim, 

as características geográficas estão estreitamente associadas à ocorrência de inundações 

relacionadas aos processos naturais, ocupação e transformação do ambiente, às formas do 

relevo, tipo de solo, hidrografia e regime de precipitação, fenômenos aos quais se somam as 

especificidades das formas de uso e ocupação do solo (CEPED/RS, 2015).  

A Planície Costeira é constituída basicamente por sedimentos continentais provindos 

das regiões mais altas e sedimentos marinhos originados das regressões e transgressões 

marinhas. As cotas variam entre 0 a 450 m, aproximadamente. A cidade se caracteriza pela 

presença de uma topografia ondulada a oeste da BR-116 o qual permite o escoamento 

superficial das águas, enquanto a leste, situa-se o relevo de planície, que favorece a acumulação 

das águas (CEPED/RS, 2015). 

Os tipos de cobertura vegetal e uso do solo no município estão diretamente relacionados 

aos padrões de relevo existentes. No setor de Planalto, há uma forte presença da agricultura 

familiar e da policultura da batata, feijão, milho e fumo, além da atividade leiteira. No setor de 

Planície, em função da aptidão do solo, persiste a rizicultura, plantio de soja e também a 

pecuária extensiva (LIMA, 2006). 

 A base organizacional atual do espaço do município teve início no século XVIII, através 

da doação das primeiras sesmarias e descendentes de portugueses, a partir desta ocupação, 

formaram-se as primeiras estâncias de criação de bovinos aproveitando os campos. Com terras 

planas irrigadas naturalmente por arroios e banhados para o cultivo do arroz, o relevo é um 

elemento potencializador. A mesma irrigação natural pode tornar-se um fator inibidor para os 

arrozeiros, dependendo de regime de chuvas durante o ciclo de produção da lavoura. Quando 

proveniente da Lagoa dos Patos, o maior recurso hídrico disponível, em períodos de estiagem, 

pode provocar salinização das águas, inviabilizando seu uso para a irrigação da plantação, 

embora não sejam muitos os produtores que ocupam essa parte, quanto mais próximo da foz da 



30 
 

Laguna, maior a probabilidade de alteração no gradiente de salinização, ou seja, mais cedo esta 

água tem de deixar de ser utilizada. (LIMA, 2006) 

 

4.2.2 Descrição das propriedades 

  

Propriedade 1 

 

Propriedade localizada a 5 km do centro da cidade e de fácil localização, apresenta 

grande estrutura, tendo duas casas, quatro galpões, dois silos para armazenagem e secagem de 

grãos, uma moega para descarga do arroz, e torno de 550 hectares de área, com cultivo de arroz 

450 hectares. Propriedade na qual apenas os funcionários residem e os proprietários moram na 

cidade. Possuem tratores, graneleiros e colheitadeiras próprias, mas em épocas de safra, acabam 

terceirizando e alugando mais maquinários, propriedade de grande porte. Na figura 2 

identificou-se as formas da paisagem e na figura 3 pode-se observar a imagem aérea da 

propriedade. 

  

Figura 2: Propriedade 1 

 

 
Fonte: autora. Legenda: 1. Vegetação Nativa; 2. Lagoa dos Patos; 3. Estrada de acesso; 4. Lavoura de arroz; 5. 

Vegetação Rasteira. 

 

1 2 

3 

4 

5 
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Propriedade em área de várzea, situada na parte costeira da Lagoa dos Patos, que devido 

as suas características de solo e disponibilidade de água, tem como predominância o cultivo do 

arroz irrigado, completando com pecuária de corte e cultivo de soja. Com relação ao início da 

atividade na rizicultura, o responsável da propriedade relatou que o preparo do solo era 

realizado com tratores equipados ainda com roda de ferro e as atividades se constituíam, em 

efetuarem, primeiro, as taipas e depois a preparação era dirigida para o meio dos quadros, com 

aração, discagem e plantio. O plantio era feito manualmente. Com relação às dificuldades 

encontradas no decorrer do processo produtivo, os produtores destacaram que o começo é 

sempre complicado. Destacou que, no seu caso, por não existirem ferramentas adequadas tudo 

era realizado de forma bem rudimentar, manual na maioria das vezes. Basicamente com cultivo 

de arroz, com intensa utilização do solo e apresentando grande e ampla visão no trato do pós 

colheita. 

Com solo predominantemente planossolo (áreas de relevo suave, mal drenados), Solos 

Aluviais, encharcados e de fácil irrigação, absorção e retenção de água, poucos profundos, solos 

que absorvem bem o impacto da mecanização e resistentes a compactação. Pelo que foi 

observado, a modernização na lavoura trouxe como vantagem o aumento da produtividade 

aliado com a redução de uso insumos naturais, trazendo como desvantagem, nesse campo, uma 

concentração de renda e de terra que acabou excluindo vários produtores da atividade. 

 

Figura 3: Imagem aérea da propriedade 1 

 

 

Fonte: Google Earth. 
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Relatou-se que existe preocupação dos produtores com a conservação do solo, assim 

utilizando trator com reboque, chamado de Rolo Faca. A utilização do “rolo-faca” permite além 

de economizar diesel, equipamento e mão de obra, trabalhar na chuva, reduzir a erosão eólica, 

reduzir as plantas invasoras, antecipar o preparo do solo, incorporar a palha da resteva e facilitar 

a drenagem. Este por sua vez, é quem faz a moagem, trituração e compactação da palha e 

resíduos da lavoura no próprio solo.  As vantagens no uso do rolo faca são a eficiência e 

economia na incorporação da palha da resteva e na regularização do micro relevo do solo, 

facilitando a drenagem e possibilitando inclusive um melhor estabelecimento de pastagens de 

inverno. O emprego do rolo-faca apresenta também as vantagens de reduzir a erosão eólica, 

viabilizar a emergência de plantas invasoras a serem combatidas, desde que feita logo a seguir 

da colheita, facilitar a drenagem e permitir melhor estabelecimento de pastagens de inverno na 

integração lavoura-pecuária. Para a utilização desse equipamento, é necessário que o solo tenha 

uma lâmina mínima de água, decorrente da colheita com água ou do preparo após período 

chuvoso, comum no inverno. O emprego do rolo faca também pode ser uma alternativa em 

sistemas de arrendamento/parceria, quando as áreas geralmente são liberadas ao preparo após 

o pastejo da resteva, restando para a primavera as operações de nivelamento e entaipamento. 

Com o emprego exagerado de fertilizantes e agrotóxicos, aliado a grande área a ser cultivada, 

têm-se como impactos imediatos a perda de nutrientes do solo, a contaminação dos mananciais 

de água e comprometimento dos demais recursos naturais, representando acréscimo nos custos 

de produção. 

 

Propriedade 2 

 

Propriedade localizada cerca de 25 km do centro cidade, com área total de 232 hectares, 

sendo que 60 hectares são destinados ao cultivo de arroz irrigado e sua maior fração restante, 

no cultivo de soja, plantio de eucalipto e criação de gado para engorde.  Na figura 4 identificou-

se as formas da paisagem na propriedade 2. 
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Figura 4: Propriedade 2 

 

 
Fonte: autora. Legenda: 1. Vegetação Nativa; 2. Mata de eucalipto; 3. Vegetação Rasteira; 4. Lavoura de Arroz; 

5. Taipa. 

 

O proprietário trata o cultivo do arroz irrigado como outra forma de renda, pela pouca 

mão-de-obra, a utilização de técnicas e tecnologias modernas, como exemplo o estudo dos 

solos, a escolha de espécies, máquinas agrícolas, uso de produtos químicos como pesticidas, 

herbicidas e fertilizantes químicas, gerando assim alto rendimento agrícola. Na figura 5 pode-

se observar a imagem aérea da propriedade. 

 

Figura 5: Propriedade 2 

 

 

Fonte: Google Earth. 

1 2 3 

4 
5 
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 O arroz cultivado na propriedade é de sistema de produção irrigado extensivo, cultivado 

em terras planas e várzea ao longo de açudes, rios, lagos e lagoas, para que posso ser irrigado. 

O cultivo de arroz irrigado exige irrigação controlada e a utilização de mecanização, exige 

maior investimento e apresenta altos custos. 

O Produtor 2 ressalta que a mecanização ajudou muito na evolução da produtividade, 

exemplificando que a entaipadeira (ferramenta usada para construir taipas), passou a ser um 

importante aliada, pois permitiu a utilização de toda a terra para o cultivo; do mesmo modo que 

a adoção, pelo produtor, de adubação química e defensivos, juntamente com a modernização 

de outras práticas agrícolas que resultou numa diminuição de despesas e aumento na 

produtividade. De acordo com o Produtor 2, foi grande a participação do produtor de arroz 

irrigado no desenvolvimento de São Lourenço do Sul, pois de um pequeno município, tornou-

se uma potência orizícola. 

No caso do arroz irrigado, o sistema de manejo e cultivo empregado nas lavouras tem 

sido considerado o responsável pelo alto impacto ambiental, verificado na qualidade da água 

dos arroios ao seu entorno, em função do manejo inadequado no momento da irrigação da 

lavoura, principalmente no caso do preparo do solo e na aplicação dos agroquímicos. 

 

Propriedade 3 

 

 Propriedade localizada a 30 km do município é de mão de obra familiar, com o cultivo 

de arroz sequeiro em 40 hectares. Optaram por esse cultivo, no qual, a área em que é cultivado 

o arroz sequeiro, é um banhado, pois são próprias para o arroz sequeiro e existe baixo índice de 

contaminação, pois não há escoamento de água e não exige o cuidado como o arroz irrigado. 

Também trabalham com cultivo de soja e engorde de gado, com pequena criação de aves, 

basicamente para consumo. Na figura 6 pode-se observar a imagem aérea da propriedade. 
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Figura 6: Propriedade 3 

 

 
Fonte: Autora. Legenda: 1. Mata Nativa; 2. Mata Nativa; 3. Lavoura de arroz; 4. Vegetação rasteira. 

 

O cultivo de arroz em condições aeróbicas do solo, isto é, em chão firme (os termos 

técnicos para esse tipo de cultura são “arroz de sequeiro” ou “arroz de terras altas"). O arroz de 

sequeiro ou arroz de terras altas, com o fornecimento de água exclusivamente por meio das 

chuvas, vem sendo extensamente cultivado por pequenos agricultores nas regiões mais pobres 

do mundo – na Ásia, na África e na América Latina. O grande crescimento dessa alternativa, 

comparativamente à do plantio inundado, muito mais produtivo, não é uma escolha livre dos 

agricultores, motivada por considerações ecológicas relativas ao bom uso da água, mas uma 

imposição até certo ponto brutal do próprio desenvolvimento econômico dessas áreas. A alta 

produtividade é obtida com a boa nutrição das plantas, cuidados de manejo adotados pelos 

produtores e a baixa incidência do ataque de pragas, as plantas saudáveis ficam mais vigoras e 

sofrem menos com os ataques. 

Na figura 7 pode-se observar a imagem aérea da propriedade. 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 

4 
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Figura 7: Imagem aérea da propriedade 3 

  

 

Fonte: Google Earth. 

A baixa produtividade é característica da produção de arroz sequeiro, pois foi 

domesticado em ambientes inundados e apresenta baixa tolerância à falta d’água, 

principalmente no período de prefloração e de floração. Se ocorre um veranico (isto é, uma 

sucessão de dias quentes e secos) nessa fase crítica, o resultado para a safra é desastroso. “Mas 

complementando o fornecimento de água proveniente das chuvas com a irrigação por aspersão 

é possível descartar o risco decorrente da instabilidade climática e praticamente dobrar a 

produtividade média”. 

Escolhida esse sistema de cultivo, pelo fato do arroz de sequeiro ter uma adubação quase 

chega a ser temeridade. É uma cultura que vive em função das chuvas, e como essas são 

imprevisíveis, os resultados de adubação também são imprevisíveis. Contudo, uma adubação 

incorreta poderá levar a plantação a um fracasso total. 

O arroz cultivado na água (irrigação) produz o dobro de sequeiro, mas a lavoura é a mais 

cara e é que dá mais trabalho ao produtor, por isso a cultura do arroz de sequeiro, conduzida 

em solo sem impedimento ao crescimento radicular e recuperado quimicamente, não responde 

à aplicação de fertilizantes e ao preparo profundo. Além disto, o preparo excessivo do solo 

favorece a erosão e a perda de matéria orgânica e de outros componentes, considerando que o 

preparo do solo bem conduzido melhora a estrutura física, a porosidade e a rugosidade 

superficial do solo, sendo que estas características facilitam a penetração da água no solo e 

reduzem a possibilidade de ocorrer erosão. 
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Quadro 2: Dados compilados das 3 propriedades 

 

QUESTÕES PROPRIEDADE 1 PROPRIEDADE 2 PROPRIEDADE 3 

Área total 

em há 

550 232 328 

Situação 

fundiária 

Própria Própria 28 próprios 

300 ha arrendados 

Área de 

cultivo de 

arroz 

 

450 

 

60 

 

40 

Outra 

atividade 

Pecuária de corte e 

soja 

Pecuária, soja e 

eucalipto 

Pecuária de corte e 

soja 

Razões de 

cultivo 

Tradição vinda de 

gerações 

Tradição vinda de 

gerações 

Terra própria para 

cultivo de arroz 

sequeiro 

Técnicas 

modernas 

Maquinários e 

equipamentos, silos 

de secagem por 

aeração 

 

Agricultura 

convencional 

Agricultura 

convencional para 

esse cultivo 

Tempo de 

cultivo do 

arroz 

 

30 

 

20 

 

20 

Mananciais 

de água 

Lagoa dos Patos e 

arroio 

Açude Arroio 

Fonte: Entrevistas 

 

No quadro 2, são diferentes e distintas propriedades, com áreas em hectares com sua 

totalidade em proporções variadas, todas com cultivo de arroz, tendo áreas próprias nas duas 

primeiras e apenas a propriedade 3, com grande parcela de área arrendada. Portanto, são de 

médio porte, as quais, além do arroz, trabalham com pecuária, soja e eucalipto, produtos 

supervalorizados no mercado nacional e internacional, sobretudo destinados ao mercado 

externo. O sistema de cultivo é o sistema convencional de produção com a utilização intensiva 

de maquinários, defensivos agrícolas e fertilizantes.  Logo, são propriedades que utilizam de 
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forma intensiva tecnologias e insumos agrícolas para potencializar a produção, além de estarem 

inseridas em uma economia internacionalizada. 

4.3 IMPACTOS AMBIENTAIS  

 

A devastação de áreas florestais no Brasil entre 2000 e 2010 teve como maior 

responsável a expansão de atividades agrícolas. De acordo com o instituto, 236.600 km² de 

áreas desflorestadas, quase o tamanho do Estado de São Paulo, ocorreu para a implantação de 

lavouras. Isso representa 65% do total do desmate no período. Segundo o IBGE, houve uma 

aceleração nos processos de mudanças na cobertura e uso da terra no país. A pesquisa indica 

que no período de 2010 a 2012, as alterações na paisagem atingiram 3,5% do território nacional. 

Tal transformação, ocorrida em apenas dois anos, é equivalente à metade do observado no 

período de 10 anos, de 2000 a 2010. (IBGE, 2015). O desmatamento é o processo de 

desaparecimento completo e permanente de florestas, atualmente causado em sua maior parte 

por atividades humanas. Dados do quadro 3 a seguir, demostram o desmatamento ao longo dos 

anos, gerando ou não a sua diminuição. 

 

Quadro 3: Desmatamento 

DESMATAMENTO 

 PRODUTOR 1 PRODUTOR 2 PRODUTOR 3 

Vertentes e riachos 

envolvidos por 

mata ciliar 

Mata ciliar ao longo 

da Lagoa dos Patos. 

Preservadas para 

manter as condições 

ambientais 

Sim e com 

plantação de 

eucalipto 

Mata ciliar 

entorno do 

arroio 

Presença ao longo 

dos anos da 

vegetação 

Áreas são cultivadas 

respeitando um limite 

de proteção 

Para evitar o 

assoreamento 

Preservadas para 

manter as 

nascentes 

Vegetação Nativa Sim, com preservadas 

por condições 

ambientais 

Apenas eucalipto A mata cresceu 

ao longo dos 

anos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta
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Áreas contínuas ou 

fragmentadas 

São contínuas Fragmentadas São contínuas 

Diminuição ou 

aumento da 

vegetação 

Vegetação se manteve Vegetação se 

manteve 

Grande aumento 

Fonte: Entrevistas. 

 As propriedades 1 e 2, relatam que a vegetação se manteve com o passar dos anos, não 

havendo alteração na paisagem e na propriedade 3, houve aumento da vegetação. Sendo assim, 

ambas se preocupam com a vegetação presente, mas as figuras 8, 9 e 10, podemos ter uma 

visualização melhor de que há pouca vegetação presente. 

 

Figura 8: Visão aérea da propriedade 1 

 

 

Fonte: Google Earth 
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Figura 9: Visão aérea da propriedade 2 

 

 

Fonte: Google Earth 

 

Figura 10: Visão aérea da propriedade 3 

 

 

Fonte: Google Earth 

  

Como se pode visualizar nas imagens aéreas, ambas as propriedades apresentam pouca 

área com vegetação nativa e mata ciliar. Através dessas imagens se infere que a vegetação não 

foi devidamente preservada.  
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A água corresponde a um imenso recurso natural do qual as sociedades humanas 

necessitam para sobreviver. Em várias partes do mundo, o acesso à água é diferenciado, mas 

por motivos diferentes: enquanto em alguns países existe uma abundância desse recurso, em 

outros a escassez leva milhões de pessoas a sobreviverem em condições sub-humanas. Em todo 

o mundo, a maior parte da água que utilizamos destina-se à prática agrícola. Cerca de 70% de 

toda a água doce é utilizada em irrigação de plantações e, a maior parte dessa água não pode 

ser reaproveitada, pois encontra-se contaminada por fertilizantes e pesticidas químicos. Dos 

30% restantes, aproximadamente 20% são utilizados pela atividade industrial em seus 

processos de produção. Uma das atividades industriais que mais consome água é a de produção 

de couro. Em um quilo de couro utilizado para produzir roupas e artefatos, como bolsas e 

sapatos, gasta-se nada menos do que 16,6 mil litros de água. (GOBBI, 2007) 

O uso de uma grande quantidade de água, que depois é parcialmente retornada às fontes 

naturais, com resíduos deixados pelo cultivo, gera uma transformação nas variáveis ambientais 

do ecossistema, gerando impacto sobre o meio ambiente. Em algumas áreas o solo já se 

encontra totalmente desgastado, o que é muito ruim para o ser humano, já que vive dos recursos 

fundamentais do solo. O desgaste do solo é provocado pela erosão, que acontece através da 

água, do vento, da alternância de frio e de calor. Mas o homem só agrava essa situação e nada 

faz para evitá-la. Muitas vezes os solos são contaminados por substâncias químicas, agrotóxicos 

e lixos urbanos. A erosão dos solos é a perda da camada superficial da litosfera, que é rica em 

matéria orgânica. Neste local existe vida microbiana, que desenvolve a vida vegetal. 

O homem provoca a desertificação, o empobrecimento e a contaminação dos solos. Com os 

desmatamentos, com as queimadas, com os deslizamentos provocados pela abertura de estradas 

e com a prática de uma agricultura que não se preocupa em preservar esse recurso natural. 

(SANTOS, 1999) 

Segundo dados obtidos e representados no quadro 4, sobre contaminação e escassez de 

água, as três propriedades fazem uso diferenciado de irrigação como pode-se constatar. Ambas 

informaram que a qualidade ou escassez varia em períodos com excesso de chuva, não afetando 

diretamente na qualidade e sua quantidade. 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Quadro 4: Percepção da contaminação e escassez da água 

 

CONTAMINAÇÃO E ESCASSEZ DA ÁGUA 

 PROPRIEDADE 1 PROPRIEDADE 2 PROPRIEDADE 3 

Forma de 

irrigação 

Bombas d’água Marachas, com 

irrigação natural 

Não há irrigação 

(arroz sequeiro) 

Qualidade da 

água 

Baixa qualidade, 

devido ao uso 

excessivo de 

agrotóxicos 

Reduzida a 

qualidade, devido ao 

grande plantio de 

lindeiros 

Boa e ideal para 

consumo 

Escassez de 

água 

Varia conforme 

índices de chuva, 

mas supre todas as 

necessidades 

Aumento, devido ao 

grande número de 

chuvas 

Varia conforme 

índices 

pluviométricos, se 

nota redução da água 

em açudes e arroios 

Contaminação 

da água 

Sim, devido ao uso 

em grandes 

proporções de 

agrotóxicos 

Devido a práticas 

modernas de 

lindeiros 

Baixo índice de 

contaminação 

Disponibilidade 

de água 

Os altos índices de 

chuva ajudam a 

suprir o uso da água 

Boa, suprindo as 

necessidades 

Varia devido a 

quantidade de 

chuvas 

Assoreamento 

dos mananciais 

Não Houve 

assoreamento, mas 

foram dragados ou 

aprofundados 

Insignificante 

Inundação ou 

enchentes 

Sim, cerca de 7 anos 

houve uma enchente 

Teve excessos, mas 

não com grandes 

proporções 

Sim, mas sem danos 

significativos 
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com grandes 

estragos 

Fonte: Entrevistas. 

 

A poluição ou contaminação do solo é causada pela introdução de químicos ou alteração 

do ambiente do solo pela ação do homem. Essas substâncias químicas levam à poluição do solo 

e, direta ou indiretamente, à poluição da água e do ar. (ANDRADE, 2013). Dados obtidos sobre 

contaminação e erosão do solo, informam que a qualidade do solo está adequada, não havendo 

infertilidade e sem erosão, conforme quadro 5. 

 

Quadro 5: Contaminação e erosão do solo 

 

CONTAMINAÇÃO E EROSÃO DO SOLO 

 PROPRIEDADE 1 PROPRIEDADE 2 PROPRIEDADE 3 

Qualidade do 

solo 

Boa Boa Muito bom 

Infertilidade 

do solo 

Não Não há, uso de 

calcário para suprir 

os nutrientes 

Havia, em áreas que 

tinham plantio de 

acácia 

Desertificação 

de área 

Não Não, áreas tratadas 

antes e após a 

colheita 

Não 

Contaminação 

do solo 

Pouca contaminação Não Não 

Erosão do solo Não Não Não 

Erosão na 

propriedade 

Não Ao seu entorno Não, a área cultivada 

é área de várzea 

Fonte: Entrevistas. 
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A interferência desordenada humana no meio ambiente é a grande causadora da perda 

da biodiversidade mundial. Plantas e animais têm sido exterminados de maneira muito rápida 

pela ação humana. Nas últimas décadas observou-se uma preocupação crescente com questões 

ambientais globais devido principalmente a degradação do meio ambiente e práticas não-

sustentáveis. Apesar de não haver consenso quanto ao tamanho e ao significado da extinção 

atual, muitos consideram a biodiversidade essencial. (ANDRADE, 2013) 

Dados da redução da biodiversidade conforme quadro 6, informa que na propriedade 1 

houve redução de aves e infestação de javalis, capivaras. Na propriedade 2 houve a redução de 

jacarés, e na propriedade 3, houve infestação de javalis e capivaras. 

 

 

Quadro 6: Percepção da redução da biodiversidade 

 

REDUÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 PROPRIEDADE 1 PROPRIEDADE 2 PROPRIEDADE 3 

Redução de 

animais 

nativos 

Sim Sim Não, houve grande 

infestação 

Espécies Redução de aves 

Infestação de javalis 

e capivaras 

Jacarés Javalis e capivaras 

Fonte: Entrevistas. 

 

 O empobrecimento do solo, poluição, destruição de redes de eletricidade e cercas, 

acidentes rodoviários. Todos os anos estes e outros reflexos das queimadas causam prejuízo 

para o Brasil. O Governo Federal, ciente desses problemas, tem desenvolvido, em parceria com 

diversas instituições públicas e privadas, uma série de ações, procurando minimizar as 

consequências do uso das queimadas. A queimada é uma prática primitiva da agricultura, 

destinada principalmente à limpeza do terreno para o cultivo de plantações ou formação de 

pastos, com uso do fogo de forma controlada que às vezes pode descontrolar-se e causar 

incêndios em florestas, matas e terrenos grandes. (EMBRAPA, 2011) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fogo
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Dados relacionados com queimadas, conforme quadro 7, relatam que nenhuma das 

propriedades realiza a prática de queimada. 

 

Quadro 7: Percepção de queimadas 

 

QUEIMADAS 

 PROPRIEDADE 1 PROPRIEDADE 2 PROPRIEDADE 3 

Prática de 

queimada 

Não Não Não 

Fogo 

descontrolado 

Não Não Não 

Fonte: Entrevistas. 

 

 Mudança climática ou alteração climática refere-se à variação do clima em escala global 

ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Entende-se que a mudança climática pode 

ser tanto um efeito de processos naturais ou decorrentes da ação humana e por isso deve-se ter 

em mente que tipo de mudança climática se está referindo. (ALTIERI, 2001) 

Referente a processos climáticos, a propriedade 1 relata a baixa produtividade 

relacionada a escassez de chuva no verão, aumentando o uso da irrigação. A propriedade 2, 

relata baixa qualidade do arroz pelo fato das temperaturas estarem descontroladas, assim 

causando a floração rápida demais. A propriedade 3 relata a escassez de chuva, devido ao 

cultivo de arroz sequeiro depender diretamente de chuvas em áreas alagadiças. 

 

Quadro 8: Percepção de processos climáticos 

  

PROCESSOS CLIMÁTICOS 

 PROPRIEDADE 1 PROPRIEDADE 2 PROPRIEDADE 3 

Mudanças no 

Clima 

Sim, escassez de 

chuva no verão e 

Sim, temperaturas 

descontroladas 

Escassez de chuva 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
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aumento do uso da 

irrigação 

Positivas 

Negativas 

Negativas, menor 

produção e baixa 

qualidade 

Negativas, a floração 

acaba ocorrendo 

rápido demais, baixa 

a qualidade 

Negativas, baixa 

produção 

Quais foram 

as mudanças 

Dias secos Temperaturas 

descontroladas, dias 

frios no verão, muita 

chuva, dias quentes 

no inverno 

Dias secos e quentes, 

pouca chuva 

Fonte: Entrevistas. 

 

4.4 ANÁLISE GERAL 

 

No quadro 9 apresentam-se os dados consolidados através do questionário realizado 

junto aos produtores. 

 

Quadro 9: Dados consolidados sobre a percepção dos impactos ambientais 

 

 Produtor 1 Produtor 2 Produtor 3 

Desmatamento Nenhum Pouco Nenhum 

Contaminação de mananciais Médio Nenhum Pouco 

Contaminação dos solos Médio Nenhum Pouco 

Assoreamento dos mananciais Nenhum Nenhum Nenhum 

Erosão dos solos Pouco Nenhum Nenhum 

Redução da biodiversidade Pouco Médio Pouco 

Queimadas Nenhum Nenhum Nenhum 

Desertificação Nenhum Nenhum Nenhum 

Fonte: Entrevistas. 
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De forma geral, no que concerne ao impacto do desmatamento, os dados obtidos através 

das entrevistas são dados diferentes dos visualizados e das imagens aéreas. Os proprietários 

informaram que não ocorreu diminuição da vegetação nativa nos últimos 20 anos e que a mesma 

está preservada. No entanto, não foi observada área de reserva legal1 em nenhuma das 

propriedades e nem mata ciliar. Com os dados também se infere que a qualidade do solo é boa, 

e nas propriedades não houve ocorrência ou aumento nos últimos 20 anos de infertilidade, 

contaminação ou erosão do mesmo. A redução da biodiversidade foi o impacto mais 

evidenciado pelos proprietários no período questionado, sendo que além da redução em umas 

das propriedades ocorreu infestação de javalis, fato que vem sendo observado por boa parte das 

propriedades rurais do Estado.  A queimada apesar de ser uma prática comum, embora ilegal, 

na atividade agrícola ao foi observada por nenhum dos entrevistados nos últimos 20 anos. Os 

processos climáticos, como a variação do padrão de temperaturas, são relatados como fatores 

de interferência na produtividade agrícola,  

Aptidão para o cultivo de arroz na metade sul do Estado do RS é notável, favorecido 

pelo clima quente e temperado, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, além de extensas 

áreas planas e inundáveis propicias para essa atividade. Diante disso, a produção orizícola é 

umas das atividades de reconhecido valor para a economia Rio Grandense, como também uma 

das mais modernizadas no Estado. As propriedades estudadas são exemplos dessa tipologia de 

produção, altamente mecanizadas, com intensiva exploração do potencial produtivo através da 

utilização de insumos para manter o alto padrão de produtividade do solo.  Nessa perspectiva, 

com base nas palavras dos produtores entrevistados, percebe-se que a rizicultura tem provocado 

crescimento econômico e satisfação pessoal, além de contribuir para o desenvolvimento do 

Município, demonstrando a rentabilidade econômica dessa atividade produtiva. Uma vez que 

rizicultura tem como característica integrar um setor que faz da modernização um item 

indispensável ao processo produtivo, exigindo o emprego de novas máquinas e modernos 

equipamentos para que o produtor rural consiga manter seus índices de produtividade e 

competitividade. Porém, demonstram preocupação quanto ao uso exagerado de adubos e 

fertilizantes. Identificou-se, dessa forma, a preocupação dos produtores com o manejo e a 

conservação dos recursos naturais, bem como uma mudança tecnológica e de manejo de 

maneira a assegurar a preservação dos mesmos.  

                                                           
1 Reserva Legal, no Brasil, é um tipo de instrumento de proteção de espaços naturais previsto na Lei de Proteção 

da Vegetação Nativa (Lei nº 12.651/2012, popularmente chamada "Código Florestal"). É uma área localizada no 

interior de uma propriedade rural, privada ou pública, que não seja a Área de Preservação Permanente (APP), 

necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 

conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_C%C3%B3digo_Florestal_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Preserva%C3%A7%C3%A3o_Permanente
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Assim, frente a este cenário produtivo e o levantamento dos possíveis impactos 

ambientais, faz-se necessário que os produtores rurais busquem inovações tecnológicas que 

garantam uma produtividade significativa e, com isso, consigam se manter no mercado com 

competitividade. Ao mesmo tempo, haja uma adaptação à legislação ambiental e à 

sustentabilidade que envolve a produção agrícola brasileira. Pois o resultado da modernização 

do campo e da introdução de novas técnicas agrícolas representou um aumento significativo na 

produção de alimentos, mas, paralelo a isso, ocorreu, também, uma série de desequilíbrios no 

meio ambiente. Nesse sentido, a atividade agrícola tem uma grande parcela de responsabilidade 

na redução dos recursos naturais e na diminuição da qualidade ambiental. (DORS, 2016) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O meio ambiente era considerado como fonte inesgotável de recursos a serem 

explorados e visto com uma capacidade inesgotável de seus recursos. Suas limitações, tanto 

como fonte de insumos para produção quanto como depósitos de resíduos são evidentes. 

Desenvolver instrumentos novos de análise econômica para incorporar os efeitos das atividades 

de produção e consumo sobre o meio ambiente e dar o valor adequado como um bem dá e para 

a sociedade. 

Os dois sistemas de cultivo escolhidos, o arroz sequeiro (em áreas não irrigadas) e o arroz irrigado (em 

áreas irrigadas), colocam o Brasil entre os dez maiores produtores mundiais de arroz. A principal diferença 

entre eles, é que o primeiro depende das águas da chuva, já o segundo depende do uso da água em 

um solo que permita a inundação e o manuseio desta, formando uma lamina regular, que influi diretamente na 

produção. 

Uma preocupação crescente com a preservação ambiental, o uso racional dos recursos 

naturais e qualidade da água. A agricultura moderna é extremamente dependente do uso de 

agrotóxicos que por sua vez, auxiliam na obtenção de altas e estáveis produtividades, devido à 

proteção das culturas contra agentes competidores como pragas, plantas daninhas e moléstias. 

A atividade agrícola contribui muito para redução dos recursos naturais e da qualidade 

ambiental no Brasil, seja qual for a área cultivada. É preciso um desenvolvimento agrícola de 

forma sustentável, isto é, que se preocupe com a conservação do solo, da qualidade do ar e da 

água, bem como com os demais recursos naturais que compõem todo o ecossistema. O atual 

modelo agrícola precisa se voltar para uma reorganização de seu modelo produtivo de modo 

que a produção continue garantindo o abastecimento alimentar, mas que preserve os recursos 

naturais, adequar-se a novos padrões propostos pelo fundamento da produção. 

Citada como potencial fonte de contaminação ambiental, a lavoura arrozeira é um 

moderno sistema produtivo, o qual se caracteriza pelo amplo uso de água para irrigação por 

inundação, agrotóxicos e fertilizantes, sendo utilizados para minimizar a competição com 

agentes como plantas daninhas, insetos, e doenças com a cultura, gerando assim, maior 

produtividade. A preocupação com o aumento da produtividade nas áreas agrícolas e os danos 

causados ao solo e ao meio ambiente para que se possa continuar obtendo uma produção com 

qualidade. Nesse sentido, a agricultura é uma atividade amplamente impactante e causadora de 

impactos ambientais, como: o desmatamento, a redução da biodiversidade, a erosão dos solos, 

a contaminação dos solos, a contaminação dos mananciais de água, o assoreamento de rios por 

conta da retirada de mata ciliar, queimadas e a desertificação.  
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As propriedades estudadas se inserem na economia de mercado globalizada do agronegócio, 

monoculturas, com elevado utilização de maquinários e insumos para potencializar a 

produtividade. No entanto, de forma geral, os proprietários indicaram não existir ou não 

admitiram existir esses impactos na região da sua propriedade, embora as imagens de satélite e 

bibliografias indiquem o contrário, como exemplo disso, temos o desmatamento. 

Mesmo diante da questão de impactos ambientais, não podemos negar que o processo 

de modernização do campo contribuiu grandemente para a expansão e aumento da 

produtividade no município, integrando novas regiões a economia nacional e aumentando a 

exportação de produtos agrícolas. Os produtores relatam crescimento econômico, estabilidade 

financeira e satisfação pessoal, contribuindo para o desenvolvimento de município. A 

exploração e o uso incorreto do campo, demonstram o lado negativo dos impactos ambientais. 

A modernização traz consigo muitos benefícios, porém é preciso rever as formas de praticá-la, 

ela caminha em grandes passos em direção ao crescimento na produtividade e à melhoria no 

trabalho agrícola. O surgimento de novas tecnologias para o agricultor já é realidade, e estas se 

tornaram essenciais, por exemplo, para o cultivo em larga escala, permitindo a colheita de mais 

de uma safra por ano em regiões com dificuldades de produção. 
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APÊNDICE A – Questionários Produtores 

ANÁLISE PERCEPTIVA DA PAISAGEM 

 

Questões gerais: 

a) Qual a área total da propriedade? 

b) A terra é própria ou arrendada? 

c) Quantos ha são destinados ao cultivo de arroz? 

d) Atua em outro ramo além da agricultura? Quais? 

e) Quais as razões que os levaram a esse cultivo? 

f) Utilizam de algum sistema ou técnicas modernas na propriedade? 

g) Há quanto tempo trabalham com o cultivo de arroz? 

h) Possui vertentes ou riachos na propriedade? 

 

Questões sobre vegetação e desmatamento: 

1)  Se sim, essas vertentes ou riachos estão envolvidas por mata ciliar? (Vegetação nativa 

ribeirinha que fica ao longo dos cursos da água protegendo suas margens) 

2) Se sim, por que elas ainda estão preservadas? 

3) Se não, por que elas não estão preservadas? 

4) Ainda sobre a mata ciliar, em algum momento essa vegetação já esteve presente ou mais 

presente nos últimos 20 anos? 

5) Fora as matas ciliares, existem áreas com vegetação nativa na propriedade?  

6) Se sim, por que elas ainda estão preservadas? 

7) Se não, por que elas não estão preservadas? 

8) Essas áreas são continuas ou localizadas de forma fragmentada na propriedade? 

9) Ao longo dos últimos 20 anos você percebeu uma diminuição ou aumento dessa vegetação?  

 

Questões sobre a água: contaminação e escassez de água 

10) Qual a forma de irrigação da lavoura?  

11) Como você considera a qualidade das fontes de água da sua propriedade ao longo dos 

últimos 20 anos? (Houve aumento ou diminuição da qualidade da água?) 

12) Houve aumento ou problemas com escassez de água na sua propriedade e seu entorno? 
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13)  Ao longo dos últimos 20 anos você percebeu problemas com contaminação da água com 

algum tipo de produto (defensivos ou fertilizantes) utilizado na lavoura de arroz? 

14)  Como você considera a disponibilidade das fontes de água da sua propriedade e seu 

entorno ao longo dos últimos 20 anos? (Houve aumento ou diminuição da escassez de 

água? 

15) Você percebeu ao longo dos últimos 20 anos problemas com assoreamento dos mananciais 

de água presentes na propriedade e seu entorno?  (Assoreamento é quando os rios se 

“enchem” de terra, diminuindo a sua profundidade, chegando a perder sua capacidade de 

armazenamento e transporte de água) 

16) Teve problemas com inundação ou enchentes ao longo dos últimos 20 anos?  

 

Questões sobre o solo: contaminação, erosão 

17)  Como você considera a qualidade do solo da sua propriedade?  

18)  Ao longo dos últimos 20 anos você percebeu problemas com infertilidade (aridez) do solo 

na propriedade e seu entorno?  

19) Ao longo dos últimos 20 anos você percebeu problemas com desertificação de alguma área 

na propriedade e seu entorno?  

20) Ao longo dos últimos 20 anos você percebeu problemas com contaminação do solo por 

algum tipo de produto (defensivos ou fertilizantes) utilizado na lavoura de arroz? 

21) Existem problemas com erosão do solo (voçorocas ou ravinas) na propriedade e seu 

entorno? 

22)  Ao longo dos últimos 20 anos você percebeu problemas com erosão na propriedade e seu 

entorno? 

 

Questões sobre biodiversidade: redução da biodiversidade 

23) Você percebeu nos últimos 20 anos redução da presença de animais nativos em sua 

propriedade e seu entorno? 

24) Se sim, quais espécies poderiam ser citadas? 

 

Questões sobre queimadas 

25) É utilizada a prática de queimada para manejo do solo na propriedade? 

26) Ao longo dos últimos 20 anos foi praticado esse tipo de manejo? 

Se sim: 



56 
 

27) Essa prática era utilizada sobre vegetação nativa? 

28) Ao longo dos últimos 20 anos ocorreu algum evento que o fogo ficou descontrolado? 

 

Processos climáticos: 

29) Ao longo dos últimos 20 anos você percebeu problemas com mudanças no clima que 

pudessem ter afetado o cultivo de arroz? 

Se sim: 

30) Essas mudanças foram positivas ou negativas? 

31) Quais mudanças no clima foram observadas? (Mais seco, mais úmido, menos padrão no 

clima e nas estações) 

 

Para consolidar os dados: 

Avalie a ocorrência desses impactos nos últimos 20 anos na sua propriedade e seu 

entorno:  

a) Desmatamento: (  ) Muito   (  ) Médio   (  ) Pouco    (  ) Nenhum 

b) Contaminação dos mananciais de água: ( ) Muito   ( ) Médio  ( ) Pouco   ( ) Nenhum 

c) Contaminação dos solos: (  ) Muito    (  ) Médio    (  ) Pouco     (  ) Nenhum 

d) Assoreamento dos mananciais de água: ( ) Muito   ( ) Médio   ( ) Pouco   ( ) Nenhum 

e) Erosão dos solos: (  ) Muito    (  ) Médio    (  ) Pouco     (  ) Nenhum 

f) Redução da biodiversidade: (  ) Muito    (  ) Médio    (  ) Pouco     (  ) Nenhum 

g) Queimadas: (  ) Muito    (  ) Médio    (  ) Pouco     (  ) Nenhum 

h) Desertificação: (  ) Muito    (  ) Médio    (  ) Pouco     (  ) Nenhum 
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APÊNCICE B – Termo de Consentimento 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO 

Trabalho de Conclusão de Curso 

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL – UFRGS 

NOME:  

RG/CPF:  

Este Consentimento Informado explica o Trabalho de Conclusão de Curso “Impactos 

Ambientais da Atividade Rizícola no Município de São Lourenço do Sul” para o qual você está 

sendo convidado a participar. Por favor, leia atentamente o texto abaixo e esclareça todas as 

suas dúvidas antes de assinar.  

Aceito participar do Trabalho de Conclusão de Curso “Impactos Ambientais da 

Atividade Rizícola no Município de São Lourenço do Sul” – do Curso Bacharelado em  

Desenvolvimento Rural – PLAGEDER, que tem como objetivo “Analisar os impactos 

ambientais causados pela rizicultura no município de São Lourenço do Sul/RS”.  

A minha participação consiste na recepção do aluno “Berenice Andersen dos Santos” para a 

realização de entrevista.  

Fui orientado de que as informações obtidas neste Trabalho de Conclusão serão arquivadas pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS e que este projeto/pesquisa resultará em 

um Trabalho de Conclusão de Curso escrito pelo aluno. Para isso,(  ) AUTORIZO /  (  ) NÃO 

AUTORIZO a minha identificação (e a da propriedade/agroindústria/cooperativa/outra para a 

publicação no TCC.) 

Declaro ter lido as informações acima e estou ciente dos procedimentos para a realização do 

Trabalho de Conclusão de Curso, estando de acordo.  

 

Assinatura____________________________________________ 

São Lourenço do Sul, _____/_____/2017 

 


