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O modelo agrícola vigente no país tem excluído gradativamente do processo produtivo os agricultores que não conseguem 
responder às crescentes necessidades de aumento da produção agrícola e pecuária. Além de que, a crescente utilização de 
mecanização agrícola juntamente com um atrelamento cada vez maior das propriedades com as indústrias está causando uma 
forte segmentação da agricultura brasileira e a dinâmica do setor passou a ser ditada pelas perspectivas da produção industrial. 
Assim, para agir em benefício do produtor rural, inicialmente é necessário saber a dinâmica de produção a qual este pertence. 
Neste contexto este trabalho tem como objetivo conhecer o comportamento da rizicultura e da pecuária leiteira no 
desenvolvimento da Região do Conselho Regional de Desenvolvimento da Região-Centro (COREDE/CENTRO-RS). Os dados 
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foram obtidas através da consulta a publicações da FEE, livros, revistas científicas e documentos online. Também realizou-se 
entrevistas com informantes qualificados. Em relação ao arroz, observou-se que na região está ocorrendo um lento aumento de 
produção e área plantada. Para períodos futuros visualiza-se um potencial significativo de aumento da produtividade em virtude 
da melhoria do sistema de produção, através do uso de novas técnicas de produção. Quanto a atividade leiteira, estima-se que 
esteja ocorrendo um aumento mais intenso na produtividade, nas propriedades dos agricultores formais e integrados às 
agroindústrias, aumentando a atividade nestas unidades de produção. Porém, na região ainda predominam agricultores pouco 
especializados e é significativa a quantidade de leite que é comercializada informalmente na forma “in Natura” ou como 
derivados. A modernização e a especialização das atividade agropecuárias são processos necessários e inevitáveis, sendo que os 
mesmos ocorrem de forma gradativa e diferenciada de acordo com a situação socioeconômica de cada produtor e região. Assim é 
importante conhecer-se como estes processos estão evoluindo para pensar-se políticas de desenvolvimento que considerem as 
reais situações das atividades agrícolas. (CNPq-PIBIC/UFSM). 
 




