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Até o presente momento, o sistema de produção básico nas várzea do RS tem sido a
produção de arroz em monocultura, com utilizaçãe;>das áreas em pousio com a pecuária. A
rotação de culturas ainda é pouco utilizada. O planejamento desta área tem sido baseado
unicamente na cultura do arroz irrigado por inundação, particularmente em função do
sistema de cultivo utilizado, ou seja, convencional, plantio direto ou pré-germinado.

Para o planejamento de uma área de arroz irrigado, o critério básico é o perfeito
funcionamento de todas as operações agrícolas e práticas culturais, como por exemplo
preparo do solo, semeadura, drenagem, aplicação de defensivos, irrigação, colheita etc.
Tem-se preconizado, de forma geral, um sistema de estradas com seus drenos laterais
entre 400 ou 500m de distância intercalados por um canal de irrigação, conforme Figura 1
(Parfitt & Carriconde, 1985) Estas estruturas da lavoura devem ser normalmente locadas
no sentido do declive do terreno e definem as unidade de produção denominadas
comumente de quarteirões. Esses quarteirões devem ter um sistema de irrigação e
drenagem independente de forma de facilitar e agilizar o manejo da água. Essa condição é
fundamental num sistema de rotação de culturas irrigadas, pois a exigência das culturas
alternativas ao arroz é ainda maior. Para essas culturas, cada quadro deve possuir um
canal de irrigação e outro para drenagem.

Algumas áreas de várzea do Estado (± 10% da área total cultivada com arroz) tem o
solo sistematizado, ou seja, foram realizados movimento de terra a fim de transformar a
superfície natural num plano ou numa superfície curva organizada sendo que, o plano pode
ser com ou sem declive. (Parfitt et. ai, 1999) A sistematização define o planejamento da
área, ou seja, os quarteirões ou' quadros. Em função do exposto, será abordada,
separadamente, a adequação das áreas não sistematizadas das sistematizadas, e estas
com e sem declive.

Area nlo sistematizada
Essa situação é a mais comum nas lavouras do RS, cuja superfície do terreno

encontra-se em estado natural. A estrutura de irrigação e drenagem já utilizada na cultura
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do arroz muitas vezes não é suficiente para um bom manejo da água nas culturas
alternativas como sorgo e milho. A lavoura alternativa irrigada necessitará de canais
auxiliares de irrigação e drenagem que poderão ser implantados de forma tal que possam
ser facilmente retirados no momento da área voltar a ser utilizada com o arroz.

Para culturas como sorgo e milho, o manejo d'água, no sistema de irrigação por inun-
dação, muitas vezes necessita ser independente para cada quadro de lavoura (área compre-
endida entre duas taipas). Na Figuras 1 e 2 apresentam dois exemplos de lavoura em áreas
não sistematizadas. Na figura 1, tem-se uma área planejada para a cultura do arroz, a qual
não necessita estruturas adicionais para irrigar-se culturas alternativas, pois cumpre o pré-
requisito básico de que o manejo d'água poderá ser executado quadro por quadro, caso
necessário. Por outro lado, no exemplo da Figura 2, para se irrigar por inundação
adequadamente as culturas de sorgo e milho, se faz necessário o uso de canais auxiliares.

Um fator importante a ser considerado na implantação e utilização dos canais
auxiliares é a declividade do terreno. Canais em áreas declivosas (> 2%) podem
apresentar problemas de erosão.

Àrea sistematizada

As áreas sistematizadas, normalmente, são feitas sem declive (cota zero), em função
do sistema de cultivo de arroz pré-germinado que exige esta condição. Nos demais
sistemas de implantação de lavoura, como o convencional e o plantio direto, a
sistematização pode ser realizada com declive, o que favorece, via de regra, '0 escoamento
superficial do excesso hídrico.

Neste sistema, os quadros de sistematização devem possuir entradas e saídas de
água a fim de facilitar seu manejo. Na Figura 3, mostra-se um exemplo de área
sistematizada em declive.

Esse sistema de sistematização não está sendo utilizado pelos produtores,
entretanto pode ser promissor na produção de arroz com rotação de culturas, em função
de que um melhor escoamento superficial é promovido pelo declive do terreno, e não traz
grandes perturbações na cultura do arroz. Esse sistema também possibilita a irrigação por
sulcos, a qual apresenta menos riscos que a inundação intermitente, por alagar somente os
entre sulcos, e ao mesmo tempo, propicia o melhor sistema de drenagem superficial. O
planejamento destas áreas é condicionado pelo projeto de sistematização
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Figura 1. Exemplo de área não sistematizada, com estrutura para irrigaÇão de cultUras a er
nativas ao arroz irrigado, sem necessidade de instalação de canais auxiliares.
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Figura 2. Exemplo de área nio sistematizada que necessita a instalaçio de canal auxiliar
para a irrigaçio de culturas alternativas ao arroz irrigado.

dreno
Figura 3. Exemplo de área sistematizada sem declive para semeadura do sistema arroz pr6-

germinado e instalaçio de uma lavoura de milho irrigada por inundaçio.


