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EDITORIAL
Em um momento de preços estratosféricos para os grãos, carne e para
os insumos, os sistemas pastoris seguem firmes, resilientes, plenamente recuperados após uma das maiores secas já enfrentadas pela região Pampeana
nas últimas décadas. Associados ou não a um sistema integrado e/ou pastagens cultivadas, os campos naturais são a base da nossa produção pecuária e
da cultura regional.
Chegamos à segunda edição, com sucesso, graças à colaboração dos
amigos e colegas. Nesta edição continuam conosco alguns autores que se fizeram presentes na primeira, enquanto outros se incorporaram. A proposta da
revista é trazer informações que possam agregar aos distintos elos da cadeia
pecuária pastoril.
Destaco a boa aceitação que a revista vem tendo em seus primeiros
meses de vida. Isto somente é possível por podermos contar com um seleto
time de profissionais oriundos de instituições públicas e privadas, produtores,
extensionistas, docentes, pesquisadores e conservacionistas.
Nesta edição destaco duas matérias de convidados internacionais. A
primeira é uma análise dos pastoreios continuo e rotativo com base na ciência
e na experiência prática do destacado extensionista e pesquisador uruguaio,
Marcelo Pereira Machín. O autor é um dos experts do país vizinho nas abordagens sobre o manejo e conservação dos pastizales naturales e trabalha no
Instituto Plan Agropecuário. A segunda matéria é um relato da construção da
iniciativa conservacionista da Alianza del Pastizal no Cone Sul, por Aníbal Parera, um dos criadores da iniciativa e um dos mais renomados biólogos conservacionistas da Argentina. Ambos autores nos brindam com sua vasta experiência
prática que certamente irão agregar conhecimento aos nossos leitores.
Ainda neste número, há a sessão bate papo, desta vez com o Eng. Agr.
José Otávio Neto Gonçalves, produtor rural, historiador e pesquisador aposentado da Embrapa Pecuária Sul, Bagé. O agrônomo nos conta sobre o início das
pesquisas sobre os campos naturais e as forrageiras na região Sul-brasileira, os
primeiros passos do Capim Annoni, bem como seu ponto de vista sobre temas
atuais do setor. Imperdível!
Além destas matérias internacionais há ainda temas de grande relevância como repensando os sistemas de produção; a construção da fertilidade
do solo nos sistemas integrados; as potencialidades da criação ovina na pecuária familiar e o manejo racional dos bovinos de corte. As espécies forrageiras
nativas também estão contempladas com dois artigos, um sobre sementes
e outro sobre o lançamento de cultivares de Paspalum. Não esquecemos da
importância da biodiversidade pampeana e do impacto da qualidade dos recursos hídricos no contexto produtivo, temáticas também tratadas nesta segunda
edição.
A sessão gestão e planejamento apresenta reflexões sobre o planejamento estratégico e a tomada de decisão nas propriedades rurais. Dois aspectos cada vez mais essenciais dentro e fora das nossas estâncias.
Manejo do pasto e gestão são importantes, mas sem a sanidade nada
se constrói. Nesse sentido, a sessão sanidade animal aborda a temática da
retirada da vacina contra febre aftosa no Rio Grande do Sul.
Por fim a parte cultural, não menos importante que as demais, nos trás
poesias, textos com relatos históricos e imagens que ilustram as belas paisagens pampeanas, o homem do campo e sua lida diária.
A revista continua com periodicidade semestral e será publicada no
formato PDF, online, nas redes sociais. Nesta segunda edição apresentamos algumas mudanças no layout editorial bem como na apresentação das sessões.
Esperamos que todos possam desfrutar deste espaço de divulgação,
debate técnico e troca de experiências sobre pastagens naturais e cultivadas,
sistemas integrados bem como a pecuária sustentável com base em pasto.
Contamos com a colaboração de todos os amigos e colegas com textos técnicos, relatos práticos de campo e informações. Fiquem à vontade para apontar
sugestões e/ou melhorias. Tenham todos uma ótima leitura. Muito obrigado.
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Opinião

Repensando os sistemas
de produção
Carlos Nabinger,
Engenheiro Agrônomo,
Dr. Docente e pesquisador da UFRGS e da
Udelar, Uruguai. E-mail: nabinger@ufrgs.br

A

ltos rendimentos agrícolas são dependentes da fertilidade do solo, o que tem
sido associado a altos níveis de adubação e sistemas superespecializados. No
entanto, à luz de recentes estudos em sistemas
que integram distintas atividades produtivas na
mesma área, os chamados sistemas ILPF (integração lavoura-pecuária-floresta) e, que incorporaram outra prática recente, o plantio direto e
novas propriedades da fertilidade do solo e nutrição de plantas emergiram. Nesses sistemas, a
possibilidade de manter cobertura vegetal viva
durante a maior parte do ano, além de aumentar
os teores de carbono no solo (sequestro de C via
fotossíntese) melhora suas condições físicas, aumentando a aeração e a capacidade de infiltrar e
reter água, diminuindo o escorrimento superficial
e a erosão. Estas condições também determinam
melhoria na atividade microbiana, determinando,
em conjunto, solos mais férteis.
A inclusão de pastos e do gado no sistema
acentua ainda mais esses efeitos, pois as raízes
das forrageiras geralmente exploram camadas
mais profundas do solo e tem alta taxa de renovação, imobilizando mais C. A exportação de
nutrientes via produto animal é muito baixa em
relação à exportação via grãos. Desse modo, a
maior parte dos nutrientes incorporados na fase
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pastagem dos sistemas ILP retorna ao solo como
urina e fezes. Com isso diminui a necessidade de
fertilizantes em relação às mesmas produções
em áreas diferentes. Mas não se trata apenas
de subtrair nutrientes exportados de nutrientes
aplicados. Mais do que isso, as excreções animais
aumentam as populações de organismos microbianos do solo. Esses imobilizam os nutrientes em
forma orgânica nas suas células evitando que os
mesmos fiquem na forma mineral, livres no solo
e sujeitos a perdas por lixiviação e volatilização.
Com a morte posterior dos micro-organismos, esses nutrientes ficam novamente disponíveis para
a cultura subsequente via mineralização. Mas, a
presença de urina e fezes também aumenta a população de besouros, minhocas e outros elementos da mesofauna, os quais formam canais no
solo, que serão ocupados por raízes e que também possibilitam maior aeração, maior infiltração
de água e a movimentação de nutrientes em profundidade.
Assim, apesar de ser apenas uma parte da
solução, os sistemas ILP representam uma forma
mais sustentável de produção de alimentos ao
diversificar os sistemas, utilizar menos fertilizantes químicos, construindo solos mais saudáveis e
reduzindo os custos em insumos e a poluição ambiental.

Opinião

Evidências e potencialidades
do mercado da carne ovina na
pecuária familiar

A

diversidade de sistemas de produção encontrados no meio rural brasileiro resulta,
entre outras coisas, da heterogeneidade
de ambientes naturais (biomas e climas)
e de aspectos culturais de sua população. Essa diversidade implica em particularidades no desenvolvimento das atividades produtivas, como observado na pecuária, encontrada em todo o território
nacional, mas com distinções em relação à raça, às
práticas de manejo e à finalidade.

Alessandra Matte
Zootecnista, Doutora em
desenvolvimento Rural.
Professora na Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

tabelecimentos rurais. No período de 2006 a 2017,
o número de estabelecimentos com ovinocultura
teve queda de 23,9 % enquanto o rebanho reduziu
na proporção de 9,4 %, passando de 3.477.062 para
2.646.969 de animais.
Essa redução é resultado de diferentes aspectos, entre alguns deles a diminuição da população rural e, portanto, da mão de obra disponível,
aliado a mudanças produtivas em curso no estado
– especialmente na região compreendida pelo bioma Pampa, local de maior concentração da ovinocultura no estado –, apresentando transformações
nos sistemas produtivos locais, sobretudo por meio
da gradativa supressão da pecuária em resposta
ao avanço de cultivo da soja e da silvicultura.
Mudanças nos mercados

No Brasil, 78,9 % dos mais de cinco milhões
de estabelecimentos rurais realizam criação pecuária; 77,1 % (3.089.452) desses caracterizam-se como
de agricultura familiar, conforme dados disponibilizados a partir Censo Agropecuário 2017 (IBGE). Particularmente, 525.882 (10,4 %) estabelecimentos
rurais registram a presença da ovinocultura como
atividade produtiva, com rebanho que atinge quase
14 milhões de animais, classificando o país com o
10° maior rebanho mundial. No estado do Rio Grande do Sul, estão concentrados 19,2 % do rebanho do
país (2.646.969 animais), distribuído em 47.063 es-

Entre os produtos comumente comercializados da ovinocultura estão a carne e a lã. O Brasil
registra decrescimento nas exportações de carne
ovina desde a década de 1990. Para a lã ovina, o
país ainda figura no mercado internacional na 13°
posição, comercializando 6.380 toneladas, isso em
2017. O registro do ápice de exportação foi em
1975, com quase 19 mil toneladas comercializadas.
Nesse percurso, o antigo cenário favorável
ao mercado da lã perdurou até o início da década
de 1980, período em que representava principal
produto comercializado da pecuária ovina no sul
do Brasil, quando a ausência de incentivos governamentais à atividade e a crise internacional do
preço da lã passaram a gerar a substituição dessa
mercadoria por produtos sintéticos, principalmen-
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te. Com efeito, as mudanças no
cenário global implicaram declínio dos preços e diminuição da
rentabilidade da atividade, derivando em drástica redução no
rebanho ovino no Estado e no
fechamento de muitas cooperativas de lã, principais responsáveis pela absorção da produção
à época. Como resultado da crise
da lã, os mercados da carne ovina passam a assumir maior importância, provocando também
mudanças nos sistemas de produção.
Os mercados da pecuária, nas últimas décadas, transformaram-se consideravelmente, havendo processo de intensa
concentração diante da compra
e da fusão entre empresas frigoríficas e de acentuado crescimento de relações contratuais, o
que resultou na abertura de mais
espaço e oportunidades para
pecuaristas com maior escala
produtiva e detentores de maior
número de aportes tecnológicos.
Isso implica a ocorrência de processos de exclusão da produção
e de produtores que não aten-

A principal finalidade da
ovinocultura para pecuaristas
familiares é o autoconsumo, seguida da comercialização da lã e
da venda de cordeiro ou de carne
ovina, essa última compreendida
como uma alternativa à atividade.
Naturalmente, entre os
principais argumentos que orientam a presença da ovinocultura
nas propriedades de pecuária familiar, está a tradição ovelheira,
herdada das gerações anteriores como atividade imbricada ao
modo de vida desses produtores,
representada também pelo consumo de sua carne como principal fonte de proteína da dieta
dessas famílias. Por longo tempo, no decorrer da história produtiva do Estado, a ovinocultura
consistiu de atividade de significativa relevância econômica,
tendo contribuído consideravelmente para o desenvolvimento
do Estado e para a reprodução
social das famílias, apoiada sobremaneira na comercialização
anual da lã, cujos rendimentos
supriam despesas com a atividade e ainda proviam renda.
O mercado da lã representava a garantia de circulação financeira, contribuindo para
custear despesas anuais. Na
pecuária familiar, a absorção da
produção de ovinos não ocorre
tão somente pelo consumo dos
pecuaristas familiares, por isso a
dam a tais aspectos.
Mercados da ovinocultura: comercialização de ovelhas e de
De tal modo, as transfor- entre a lã e a carne
cordeiros e, em alguns casos, a
mações ocorridas nos mercados
venda direta da carne do animal,
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da pecuária mexeram com os
modos de vida dos pecuaristas,
especialmente com as formas
familiares de produção. Contudo, a atividade permanece sendo
desenvolvida no estado do Rio
Grande do Sul, especialmente
pela categoria de pecuaristas
familiares, que têm nas suas características um modo de vida
específico, em que suas estratégias de reprodução social estão
interligadas a um repertório cultural que envolve características
como a criação de bovinos de
corte e ovinos como principal atividade produtiva, a coprodução
com a natureza, a dependência
da mão de obra familiar, a produção para o autoconsumo e relações com os mercados envolvendo graus de autonomia.
Nesse sentido, longe de
ser uma categoria social residual, a pecuária familiar assume
importante representação social
e produtiva, sobretudo em municípios localizados na porção
sul do Estado e pertencentes ao
bioma Pampa. Assim, a racionalidade econômica é representativa de uma condição camponesa
que, obedecendo a um repertório
cultural específico, define que a
produção e venda de animais,
antes de seguir uma orientação exclusiva para os mercados,
constitui-se, primeiramente, de
uma atividade tradicional.
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tem absorvido significativa parte
dessa produção.
De maneira geral, constata-se, que, após a queda do
mercado da lã e de tentativas
frustradas, em sua maioria, de
inserção de animais de raças
com aptidão para a produção de
carne, não ocorreu a estruturação de um mercado para absorção desse novo produto. Entre os
reflexos desse contexto, está a
ausência de planta frigorífica ou
matadouro exclusivo para abate
de ovinos no Rio Grande do Sul. O
que há são estruturas abatendo

bovinos e realizando adaptações
para o abate de ovinos. Por isso,
o abate inspecionado de ovinos
é pouco comum não só no Estado, como também no território
nacional.
Atualmente, boa parte do
mercado da carne ovina é informal, e entendida pelos pecuaristas familiares como secundária
e esporádica. Essa postura, assumida coletivamente, associa
a criação ovina à ideia de atividade produtiva que perdeu
seu potencial econômico, tendo
atualmente o propósito do au-

toconsumo e da reprodução da
tradição. O fato de o autoconsumo ser o principal destino dessa
criação não representa, nem de
longe, a perda de sua qualidade,
mas, sim, a falta de incentivo a
essa cadeia produtiva e a necessidade de ressignificação do
mercado da carne ovina no estado.
Evidências e potencialidades
A ovinocultura para a pecuária familiar foi e permanece
sendo compreendida como atividade destinada principalmente,
mas não unicamente, à produção
de lã, a qual se supõe custear as
despesas com a criação desses
animais, sustentada também por
interesse no autoconsumo e, sobretudo, como meio de reprodução das tradições familiares de
um modo de vida interligado à
essa atividade.
Por isso, levados por um
amplo conjunto de situações,
como a desvalorização do mercado da lã, a redução da escala produtiva (redução dos rebanhos), dificuldades com mão de
obra de qualidade, a disseminação de informações generalizadas que vinculavam a carne
ovina à condição de alimento
que causaria malefícios à saúde
humana, e a redução no número de frigoríficos que realizam o
abate de ovinos, muitos desses
pecuaristas familiares desacreditam que possam comercializar

cordeiros com destino a um mercado de carne.
Nesse contexto, estudos
sobre consumo de carne ovina
apontam demanda reprimida,
resultado de oferta irregular ou
preços praticados inadequados,
aliado a uma instabilidade desse
mercado. Há um cenário favorável
para a carne ovina no Brasil e do
Rio Grande do Sul; contudo, pouco explorado e com problemas de
funcionamento da cadeia. Uma
oportunidade para a carne ovina
da pecuária familiar pode estar
atrelada a caraterísticas diferenciais desse produto, uma vez que
os animais são criados basicamente sobre pastagens naturais
que compõem o bioma Pampa,
produzindo carnes e conservando
um ambiente natural.
Assim, o mercado para a
carne ovina – que poderia vir a
gerar renda ao pecuarista familiar – configura-se como um espaço ainda a ser explorado. Entre
as iniciativas necessárias para a
revalorização desse produto está
a abertura de frigoríficos aptos a
abater esses animais. Tal iniciativa seria um passo inicial de incentivo para que a atividade voltasse a ser repensada e ganhasse o
fôlego necessário para se tornar
uma interessante oportunidade de
geração de renda para a pecuária
familiar. Outro importante desafio
nesse processo é a regularidade
da oferta para viabilizar o funcionamento desse mercado, superando o desafio da sazonalidade
de criação.
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Construção da fertilidade do
solo em sistemas de
Integração Lavoura-Pecuária:
o papel da fase pastagem
Felipe de Campos Carmona

Engenheiro agrônomo, com Mestrado e Doutorado em
Ciência do Solo pela UFRGS. É sócio-proprietário da
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária

Introdução
A Integração Lavoura-Pecuária (ILP) propõe
a diversificação dos sistemas agrícolas, explorando
os benefícios alcançados pela rotação de cultivos de
grãos e pastagens. A filosofia envolvida nesses sistemas tem como base a geração de sinergismos e
propriedades emergentes, frutos de interações nos
compartimentos solo-planta-animal-atmosfera. Com
o planejamento das rotações no espaço e no tempo,
e a escolha dos componentes vegetal e animal é possível chegar mais próximo a sistemas mais resilientes, garantindo maior sustentabilidade aos sistemas
de produção. A utilização desses sistemas, além de
não acarretar prejuízos ao produtor, com adequado
manejo da carga animal (Figura 1), promove diversos benefícios, principalmente no âmbito econômico
e produtivo, mas também na melhoria de atributos
químicos, físicos e biológicos do solo.

A introdução dos animais no sistema modifica
e acelera o fluxo dos nutrientes pela ingestão da forragem, retornando 70-95 % dos nutrientes da planta
para o solo via fezes e urina (Russelle, 1997), ao contrário do que ocorre nas lavouras, em que boa parte
dos nutrientes requeridos pelas plantas é exportada
via grãos, não retornando, portanto, ao sistema (Figura
2).

Figura 2. Exportação de nitrogênio, fósforo e potássio pelos
grãos de lavouras de soja, arroz e milho de alta produtividade,
em comparação ao conteúdo destes nutrientes na carcaça de
um animal pronto para o abate. Ilustração: GPSIPA, UFRGS.

Neste contexto, o animal assume um papel
fundamental na ILP promovendo oferta constante de
nutrientes, uma vez que passam a existir diferentes
fontes de decomposição (resíduos orgânicos e dejetos animais – Figura 3). Por conseguinte, o pastejo
tende a potencializar a disponibilidade de nutrientes
no solo, pelo aumento e melhoria da qualidade da
Figura 1. A expressão dos benefícios da presença dos animais
nos sistemas integrados está condicionada ao correto mane- biomassa das plantas; pelo efeito sobre a imobijo da pastagem (intensidade de pastejo). Fazenda Panorama, lização microbiana e por alterar o fluxo de carbono
Camaquã (RS).
das plantas em direção ao solo. Além de promover
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mudanças no aporte de resíduos,
o animal também modifica a dinâmica dos nutrientes, com uma
oferta constante de elementos
essenciais através de diferentes
fontes em decomposição (resíduos orgânicos e dejetos animais).

Figura 3. Ilustração dos dejetos de bovinos de corte na fase pastoril de um
sistema ILP. O pastejo animal promove crescimento contínuo da pastagem,
sendo o esterco e a urina reaproveitados pelas plantas, o que contribui para
a diminuição das perdas de nutrientes
por lixiviação ou escoamento superficial
(ciclagem e re-ciclagem de nutrientes).
Fazenda Bocanha, Camaquã (RS).

A deposição de fezes e
urina pelos animais em pastejo exerce uma forte influência na
concentração de nutrientes e nas
comunidades microbianas, tendo
como resultado a melhoria na disponibilidade de N e na decomposição da MO. Este fenômeno ficou
evidenciado em projeto de longo
prazo que vem sendo conduzido
na Fazenda Corticeiras, em Cristal
(RS). Neste estudo, onde são testados diferentes sistemas de ILP
com a presença de bovinos de corte, forrageiras gramíneas e leguminosas, além de lavouras de arroz e
soja, foi realizado o mapeamento
do conteúdo de matéria orgânica
no solo no ano de 2013 (ano de
início do projeto) e em 2015, nos
mesmos pontos amostrados. O re-
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sultado demonstrou um aumento
significativo nos níveis de matéria
orgânica em um curto espaço de
tempo (Figura 4).
Os resultados alcançados
neste trabalho estão fortemente
vinculados aos generosos aportes
de fertilizantes na fase pastagem
hibernal, composta por azevém e
azevém + trevo branco; além da
fertilização da fase lavoura para
alta expectativa de resposta. Esta
estratégia de manejo vem aumentando não apenas os níveis
de matéria orgânica do solo, mas
também de fósforo e potássio, que
já atingiram níveis muito acima do
crítico para as culturas de grãos
mais exigentes.

Figura 4. Representação dos níveis de
matéria orgânica do solo em 2013 (ano
de início do projeto Sistemas Integrados
de Produção Agropecuária em Terras
Baixas) à esquerda; e em 2015, à direita.
Fazenda Corticeiras, Cristal (RS). Fonte:
Denardin, (2017).

Desta forma, a resposta
das culturas de grãos à fertilização em sistemas integrados
passa a ser menor, já que a necessidade de adubos para se
alcançarem altos patamares de
rendimento diminui pelo serviço
realizado pelos animais na fase
pastoril. Estudo realizado na safra agrícola 2012/13, em propriedades em Dom Pedrito, Uruguaiana, Mostardas e Camaquã,
comprovou esta tese. As áreas
em estudo vinham sendo conduzidas sob pastejo de bovinos
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de corte por tempos variáveis:
dois anos de pastejo em trevo
branco em Camaquã; cinco anos
de pastejo em azevém + trevo branco, em Dom Pedrito; 10
anos em campo nativo melhorado, em Mostardas; e 16 anos
em pastejo em campo nativo em
Uruguaiana. Após estes períodos, foi cultivado arroz irrigado
nestas áreas, estabelecendo-se
diferentes critérios de adubação, para ajuste da dose ideal
em cada cenário de produção. O
incremento de rendimento de arroz pela adubação mais expressivo (30 %) ocorreu em Camaquã,
justamente no local com menor
tempo de pastejo (dois anos).
Nessa área, verificou-se também
a menor produtividade do tratamento sem adubação, com cerca
de 7,0 t/ha, ao passo que nos outros locais as produtividades, nas
áreas sem adubação, foram superiores a 9,0 t/ha. O destaque,
nesse sentido, foi Uruguaiana, o
local com mais tempo de pastejo
(16 anos), onde a produtividade
sem fertilizantes foi de aproximadamente 12,0 t/ha (Tabela 1,
página seguinte).
A fertilização sistemática das pastagens, associada ao
correto manejo da intensidade
de pastejo pode, nesse contexto, levar o produtor a adotar o
conceito de adubação de sistema. Este método de manejo da
fertilização é possível quando
se atingem níveis altos ou muito
altos dos macronutrientes exigidos em maior quantidade pelos
cultivos agrícolas, normalmente,
nitrogênio, fósforo e potássio. É

Artigo

o que está ocorrendo atualmente
na Fazenda Bocanha (Camaquã,
RS). Nesta propriedade, a ILP
inclui o cultivo de arroz irrigado
e soja, além de azevém e trevo
branco (Figura 5).

Figura 5. Imagem de área onde se adotará o conceito de adubação de sistema.
Histórico de fertilização dos pastos elevou os níveis de fertilidade do solo de
tal forma que os aportes de fertilizantes
na lavoura de arroz da safra 2020/21
poderão ser radicalmente reduzidos. Fazenda Bocanha, Camaquã (RS).

O histórico de fertilizações generosas da fase pastagem, ao longo dos anos, permitiu
ao produtor programar sua lavoura de arroz irrigado da safra
2020/21, sem aportes de fósforo
e potássio, e com fertilização nitrogenada cerca de 50 % inferior
ao que normalmente se aplicaria
em um sistema intensivo de produção de arroz irrigado.

dutores de que a fertilização das
pastagens, não apenas fósforo,
potássio e enxofre, mas também
nitrogênio, não gera o almejado
retorno econômico que a justifique. Apesar disso, já existem
resultados (de pesquisa e práticos) consolidados que demonstram que o correto manejo das
pastagens (inclua-se aí a correta
fertilização) resulta em ganhos
que vão muito além de maior
Considerações finais
produção animal: melhoram o
ambiente de produção como um
Apesar do crescimento todo, com reflexos de curto, méconsistente da ILP em todo o dio e longo prazo, que afetam
Brasil, ainda há um fator funda- diretamente a fase agrícola em
mental, que impede a manifesta- sistemas de ILP.
ção dos benefícios dos sistemas
integrados em sua plenitude,
especialmente do Rio Grande do
Sul: os mitos em relação à adubação das pastagens. Ainda é
senso comum entre muitos pro-

Tabela 1. Produtividades de arroz irrigado, sem e com fertilizantes; e ganhos pela adubação, em estudo conduzido em propriedades rurais em Camaquã, Dom Pedrito, Mostardas e Uruguaiana, em áreas com diferentes históricos de uso com pecuária de
corte (Carmona et al., 2016).
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Manejo Racional de
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Introdução

Práticas a campo

O manejo racional e bem-estar animal vêm
sendo citado desde a década de 60, e cada vez mais
se torna uma realidade dentro das propriedades rurais. Embora este tema seja amplamente difundido,
ainda percebe-se que algumas pessoas que trabalham com o rebanho não compreendem estes conceitos, relacionando o bem-estar apenas a trabalhar
com o gado sem grito; sem guizo (picana); sem bater;
sem apertar e que assim o manejo vai demorar muito.
Entretanto, o manejo racional de bovinos vai
muito além dos centros de manejo, baseando-se na
compreensão dos princípios da biologia e do comportamento animal, objetivando mais segurança de
animais e manejadores; maior eficiência na rotina da
fazenda; maior produtividade e redução do estresse
dos animais e das pessoas que os manejam. Ou seja,
o manejo racional abrange a propriedade rural como
um todo e tem influência direta no sistema produtivo.
Quando falamos em manejo racional não
existe uma “fórmula pronta” a ser seguida. Cada
propriedade rural tem suas peculiaridades as quais
exigem uma conduta específica. Contudo, existem
princípios básicos que devem ser seguidos, avaliando
cada situação e adaptando a cada realidade.

Os animais devem permanecer em potreiros
com lotação adequada de acordo com o sistema de
produção adotado (extensivo, semi-intensivo e intensivo), preconizando por manter categorias animais
apartadas, disposição de sombra (artificial ou natural), mineral nos cochos e oferta de água à vontade.
Ao realizar a prática de “parar” o rodeio, devese fazê-la da forma mais tranquila possível, sendo
importante que a pessoa que esteja realizando este
manejo desça do cavalo e caminhe entre os animais,
pois assim, o gado acaba se habituando, aos poucos,
à presença humana e, consequentemente, facilitando a realização de manejos futuros.
Ao utilizar o auxílio de cachorros no trabalho destaca-se que sejam poucos e treinados, pois
antes dois cachorros treinados do que uma pessoa
despreparada para a tarefa. Ainda durante o manejo, recomenda-se evitar gritos e movimentos bruscos,
cabendo aqui a ressalva de que os bovinos têm uma
capacidade auditiva 15 vezes maior do que a do ser
humano, contando ainda com uma hipersensibilidade
a sons agudos; portanto sons que, para nós parecem
inofensivos, podem causar um grande estresse para
eles.

Figura 1. Diagrama de interação harmônica entre os elos da cadeia produtiva.

Figura 2. Manejo de reunir e conduzir o rebanho ao centro de
manejo.
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Práticas no centro de ma- nos dias atuais, já existem técnejo
nicas de manejo eficazes, onde
não carregamos nada nas mãos,
Observa-se que na natu- entretanto, ressalta-se, que ao
reza bovinos são presas e, por- adotar as bandeiras já é um ótitanto, devem estar sempre aten- mo começo.
tos para evitar possível ataque
Deve-se conhecer e resde predador, o que significa que peitar a lotação adequada de
todo agente externo desconheci- animais dentro das estruturas
do gera um estresse. A manguei- que compõe o centro de manera já é um ambiente diferente jo. Outro ponto importante para
ao que eles estão habituados o bom andamento do trabalho é
e, geralmente, quando vão ao saber se posicionar corretamenlocal são submetidos a proces- te dentro da mangueira, visando
sos, de certa forma, traumáticos estar ao oposto de onde queira
(vacinação, dosificação, descor- que os animais se dirijam. Atrana, entre outros). Assim, cabe vés do conhecimento da biologia
às pessoas que manejam estes
e do comportamento do animal,
animais fazer com que a prática
sabe-se que existe um local chaseja o menos estressante possímado ponto de equilíbrio localivel.
zado na “cruz” do animal e que,
Durante o manejo na
mangueira, preconiza-se traba- quando estamos posicionados à
lhar com pessoa a quem os ani- frente deste ponto, os animais
mais estejam habituados, pois, terão tendência a recuar ou vice
muitas vezes, optamos por cha- versa.
Evidencia-se, ainda, a immar mais indivíduos para auxiliar
no manejo e dar agilidade ao portância da revisão prévia das
processo; no entanto, acaba-se estruturas da central de manejo,
por atrapalhar o andamento do bem como ferramentas, mateserviço, já que a presença es- riais e instrumentos de trabalho,
tranha gera um desconforto aos a fim de evitar possíveis lesões e
intercorrências durante o procesanimais.
Dentro do centro de ma- so.
nejo não se recomenda a utilização de cães, pois uma vez que
o gado esteja preso, o local não
deve oferecer a sensação de
perigo. Recomenda-se também
evitar gritos e utilizar bandeiras
ao invés de picanas pontiagudas.
Isso porque as mesmas além de
ferir o animal, acarretarão em
um prejuízo enorme ao produ- Figura 3. Aparte de categorias para trator no momento do romaneio balhar com lotes homogêneos. Fonte:
do frigorífico. Salienta-se que, Fabiano Moreira.

Figura 4. Contagem de animais, afinando a tropa para não se baterem na cancela. Fonte: Fabiano Moreira

Figura 5. Fluxograma representando
os impactos do manejo inadequado na
rentabilidade do sistema.

Considerações finais
Devemos conhecer a biologia e o comportamento dos
animais para conseguirmos manejá-los de maneira mais racional e eficiente possível. Adequando o manejo de acordo com
as necessidades e possibilidades
da propriedade rural, caso não
seja possível obter a excelência
em manejo racional devemos, ao
menos, melhorar os pontos possíveis.
Dentro desse sistema, fatores como: genética, nutrição,
manejo clínico, parasitário e o
bem-estar animal devem andar
lado a lado, para que os animais
possam expressar seu máximo
potencial produtivo. Quanto mais
efetivos formos, maiores serão
os benefícios em todos os elos
da cadeia produtiva.
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As sementes e a conservação
dos Campos Nativos
João Carlos Pinto Oliveira

Pesquisador da Área de Ciência e Tecnologia de Sementes
Laboratório de Análise de Sementes - Embrapa Pecuária Sul

Introdução

N

o continente Sul Americano, no chamado
Bioma Pampa, os campos naturais são formados por espécies subtropicais e temperadas de excelente valor forrageiro, tanto em
produção quanto em qualidade. Aí coexistem cerca
de 2.200 espécies vegetais, forrageiras ou não, chegando a serem identificadas mais de 30 espécies em
um metro quadrado de campo, evidenciando a sua
grande biodiversidade. Para melhor aproveitar esse
ambiente, a caracterização e a avaliação do germoplasma disponível são essenciais para o manejo
adequado dos campos nativos para produção animal
e também nas etapas de seleção e melhoramento
para a obtenção de cultivares adaptadas e produtivas.
Porém, a diminuição da área de vegetação
nativa que vem ocorrendo nos últimos 15 anos, principalmente pela expansão das atividades agrícolas,
está levando à perda da biodiversidade e até a possibilidade de eliminação de algumas espécies, mesmo
antes de serem descritas e avaliadas no seu verdadeiro potencial.
Em uma análise nos dados coletados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
entre 2004 e 2018, de 34 municípios do Rio Grande
do Sul situados no bioma Pampa, abrangendo uma
área de 8.978.084 hectares (31 % da área do estado),
a área incorporada à agricultura, pelas quatro principais culturas, aumentou em 737 mil hectares, sendo
a soja (626 mil hectares, aumento de 126 %) e a
silvicultura (147 mil hectares) as principais responsáveis por este avanço. Considerando-se a área que
já estava sendo cultivada antes de 2004 e as áreas
ocupadas pelo homem (cidades, estradas, barragens,
etc.), 46 % da área do Pampa brasileiro já está comprometida.
Essa mudança nos sistemas de produção regional criou uma pressão sobre as plantas nativas do
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Pampa. Com isso, estamos deixando de explorar o
grande potencial produtivo dos campos e de suas espécies, aumentando os riscos e diminuindo rentabilidade da pecuária por conta do aumento dos custos
de produção.
As pastagens, nativas ou cultivadas, quando
bem implantadas, bem conservadas e bem manejadas com pastejo de ruminantes trazem benefícios
ao ambiente. O primeiro é que podemos transformar
fibras, que não são consumidas por seres humanos
e que é o alimento preferencial dos ruminantes, em
proteína de altíssima qualidade (do pasto à carne). O
segundo, como consequência do primeiro, é que essa
fibra após passar pelo trato digestivo, é devolvida ao
ambiente na forma de esterco, material orgânico que
facilita a assimilação pelas plantas, auxiliando no
novo crescimento das forrageiras. O crescimento das
plantas retira carbono da atmosfera transformando
-o em novas folhas, caules e raízes. O campo nativo
aproveita essa matéria orgânica para a expansão do
sistema radicular, melhorando a estrutura do solo e
aumentado a sua porosidade o que vai permitir um
maior acúmulo de água. Todo este ciclo, aparentemente simples, contribui para diminuir o efeito estufa; para mitigar as perdas causadas pelas estiagens;
para diminuir a erosão do solo; evitar estragos causados por enchentes e tornar sustentáveis os sistemas
de produção pecuários.
Talvez a maneira mais barata e, com melhor resultado econômico para se conquistar esses
benefícios, seja a conservação dos campos nativos
através de um bom manejo. O bom manejo para a
conservação inclui o diferimento de áreas de campo, para permitir que as plantas possam florescer e
produzir sementes e se manter na vegetação. Mas aí
surgem dúvidas. As espécies nativas produzem sementes viáveis? Entre todas as espécies herbáceas
da vegetação, quais devem ser priorizadas com esta
prática?
A primeira questão a Embrapa Pecuária Sul
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está tentando responder analisando sementes de espécies nativas
desde 2012 no Laboratório de
Análise de Sementes. Mas quem
pode responder a segunda questão é o pecuarista, que conhece o
campo da sua propriedade e reconhece as espécies que aparecem
com maior frequência e quais as
que são mais consumidas pelos
seus rebanhos.
A ação Plantas para o Futuro, iniciativa do Ministério do
Meio Ambiente oferece auxilio ao
produtor, uma publicação com informações sobre as espécies nativas priorizadas para cada região e
que busca estimular a conservação
e a ampliação do uso do potencial
natural, pelo maior conhecimento
e utilização sustentável. Por isso,
para o trabalho na Embrapa, foi
escolhido o gênero Paspalum, com
mais de 350 espécies, entre outros tantos gêneros que compõe a
vegetação nativa do Pampa, a ter
suas sementes caracterizadas e
estudadas. Este gênero apresenta
enorme diversidade, com acentuada variação nas características
morfológicas e de adaptação ao
estresse hídrico e climático, vegetando desde ambientes muito
úmidos até locais secos, com solos
argilosos ou arenosos.
O trabalho com as sementes do gênero Paspalum segue uma rotina que foi pré-estabelecida antes de se iniciarem
as análises. O primeiro passo foi
identificar entre as espécies priorizadas, aquelas com acesso mais
fácil às sementes, fossem elas
colhidas nas coleções de trabalho
ou na natureza. Uma vez obtidas
sementes em quantidade suficiente, elas eram caracterizadas
nos aspectos físicos e fisiológicos,
como tamanho, forma, densidade,

massa, coloração, condições ideais para germinação, presença ou
não de dormência, velocidade de
absorção de água.
Quando era identificada
a ocorrência de dormência através da contagem do número de
sementes duras após o teste de
germinação, realizava-se o teste
de tetrazólio para avaliar a viabilidade das mesmas. Então era estudado qual o tipo de dormência
e se buscava alternativas para a
superação. Ao mesmo tempo se
fazia a dissecação das sementes
consideradas mortas para verificar
a presença ou não do antécio (sementes das gramíneas) no interior
das estruturas florais.
Em casa de vegetação e no
campo, foram identificados alguns
fatores que afetavam a produção
e qualidade das sementes. Como
por exemplo, o ano da colheita,
a maneira como eram colhidas,
a umidade das sementes no momento da colheita, entre outros.
Outros tratamentos também foram testados, como a
utilização de fungos do gênero
Trichoderma e ácido giberélico
para melhorar a germinação de
sementes e o crescimento inicial
das plântulas, a escarificação mecânica e química para superação
de dormência, recobrimento de sementes.
Os resultados a seguir foram obtidos em experimentos realizados no Laboratório de Análise
de Sementes da Embrapa Pecuária Sul e tiveram a participação de
bolsistas de iniciação científica do
CNPq e FAPERGS, alunos de graduação da URCAMP e UNIPAMPA,
alunos de mestrado e doutorado
da UFSM, UFPEL e UNIPAMPA.
A caracterização física das
sementes, mais especificamente o

peso de mil sementes (PMS), era
feita quando da chegada ao laboratório. Essa medida é importante
porque indica quantas sementes
estão presentes em um quilo. Observou-se que as sementes das
espécies de Paspalum têm forma
e tamanhos diferentes (morfologia); em consequência, tem massa e densidade diferentes. Essas
informações são importantes para
futuros experimentos sobre densidade de semeadura e cálculo do
espaço necessário para o armazenamento das sementes.
Quando foram feitas as
avaliações para saber quais as
condições ideais para germinação
em laboratório, observou-se que
cada espécie reage de modo diferente aos tratamentos, e mesmo
que tenham a mesma exigência
de temperatura e de luz nos germinadores, as respostas são diferentes tanto na percentagem total
de germinação como na velocidade com que as sementes germinam.
Uma resposta dos testes
de germinação é que algumas espécies não apresentam dormência.
Exemplos disso são P. plurinerve e
P. urvillei que praticamente têm
100 % das sementes germinadas,
pois o número de sementes duras
após o teste foi muito pequeno.
Esses resultados nos indicam que
devemos estudar formas alternativas de como estas sementes devem ser colhidas ou quais os procedimentos dentro das unidades
de beneficiamento de sementes
(UBS) devem ser melhorados ou
modificados para garantir a melhor qualidade do lote.
Já P. notatum apresenta
uma grande quantidade de sementes duras, que são sementes
que não germinam quando colo-
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cadas nas condições ideais. Mas
quando foi realizado o teste de
viabilidade (teste de tetrazólio), foi
encontrado um alto percentual de
sementes viáveis. Esse resultado
indica a presença de dormência
nessas sementes.

Figura 1. Percentagem de germinação (A)
e sementes viáveis (B) de Paspalum notatum colhidas em diferentes anos e sob
diferentes tratamentos para a superação
da dormência.

Sementes de P. notatum
colhidos em anos diferentes e
colocadas para germinar apresentaram resultados diferentes. A
germinação do lote que foi armazenado em boas condições por um
ano teve percentagem mais alta
do que o lote de sementes colhido e testado no ano da colheita.
No entanto, a percentagem de sementes viáveis foi semelhante nos
dois lotes. Isso indica que não é a
resistência do tegumento a entrada de água a causa da dormência.
Provavelmente o embrião ainda
não está suficientemente maduro
para iniciar o processo de germinação. Esta pode ser a razão da
reclamação da maioria dos pecuaristas sobre a baixa germinação
das sementes no estabelecimento
das pastagens da cultivar Pensa-
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cola.
A permeabilidade do tegumento do antécio e das estruturas
que envolvem as sementes pode
ser medida quando se realiza o
teste de absorção de água, que
é chamado de curvas de embebição. Esse teste consiste em colocar as sementes em água por até
96 horas e medir periodicamente,
através da diferença de massa,
a quantidade de água retida nas
sementes. O teste ajuda a explicar
porque a percentagem de germinação de sementes é distinta entre as espécies.
Pode-se observar que em
P. plurinerve e P. urvillei a quantidade de água absorvida é menor
e, aparentemente, as estruturas
e os tegumentos que envolvem
os antécios não devem oferecer
muita resistência a entrada de
água. Em P. notatum e P. lepton a
velocidade de absorção de água é
menor nas primeiras horas do teste, caracterizando uma resistência
física a entrada de água no interior
das sementes.
Mesmo com resultados
ainda preliminares da caracterização das sementes de Paspalum foi
iniciado um experimento em 2013,
que segue em avaliação até hoje,
e que tem por objetivo avaliar o
estabelecimento e a produção de
matéria seca quando se utiliza sementes de diferentes espécies do
gênero Paspalum, em diferentes
densidades de semeadura, para
a recuperação de áreas degradadas de pastagens naturais. Quatro
espécies nativas foram semeadas
em três diferentes densidades;
500,1000 e 1500 sementes viáveis por metro quadrado. Também
foi preparada uma mistura das sementes das quatro espécies, que
foi ajustado para que houvesse
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a participação igualitária de cada
uma delas (25 % de sementes viáveis de cada espécie) foi semeada
nas mesmas densidades. O plantio foi feito no outono de 2013,
consorciado com azevém, prática
já utilizada pelos produtores para
a semeadura de Pensacola.
Os resultados das contagens de plântulas por área, que
foram feitos na primavera de
2013. Quando as espécies foram
semeadas isoladamente, não foi
observada diferença entre elas
para número de plântulas por metro quadrado. No entanto, quando
comparadas cada uma das espécies isoladamente com o plantio
da mistura das sementes, houve
diferença. Parece haver um estímulo à germinação quando a
semeadura é realizada de modo
consorciado.

Figura 2. Número de plântulas por metro
quadrado de espécies do gênero Paspalum quando semeadas em diferentes
densidades de semeadura para a recuperação de uma área de pastagem natural
(A) por espécie; (B) por densidade.

As espécies com menor
velocidade de absorção de água
pelas sementes, como P. nota-
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tum e P. lepton, foram aquelas
com menor número de plântulas
emergidas no campo. No entanto,
tinham plântulas mais vigorosas e
cobriram a área mais rapidamente.
Ao se analisar as diferentes densidades de semeadura,
houve uma resposta linear quanto
ao número de plântulas por metro
quadrado. Densidades de semeadura mais altas propiciam um número maior de plântulas por metro
quadrado.
Com relação à produção
de matéria seca durante a primeira estação de crescimento, ainda
no período de estabelecimento,
é comum que as espécies nativas tenham baixa produção, pois,
como todas são espécies perenes,
têm crescimento inicial lento. As
produções de matéria seca foram
aumentando a cada estação de
crescimento, sendo que na terceira as produções já variaram entre
3,5 a 5 toneladas de MS/ha. Com
certeza abaixo do que produziria
um bom campo nativo, mas já em
condições de suportar produção
animal nessas áreas. Com relação às diferentes densidades de
semeadura, aconteceu o mesmo
(Figura 3).
A mistura das sementes,
e a consorciação de todas as
espécies, possibilita uma associação das boas características
de cada uma delas. O conjunto
de espécies permitiu uma boa
cobertura do solo associada a
uma boa produção de forragem.
Estas espécies, com ciclo, hábito e velocidade de crescimento
diferente, permitem reproduzir
aproximadamente o que acontece em áreas de pastagem natural. Portanto, a semeadura de

sementes de espécies nativas
para a recuperação de áreas de
campo natural degradado é uma
alternativa viável.
Após a terceira estação
de crescimento, se fez o plantio
direto de sementes de Bromus
auleticus nas parcelas, como
uma forma de aumentar a biodiversidade, e ampliar o período de
utilização. B. auleticus é espécie
nativa perene de inverno, que
vem sendo estudada na Embrapa Pecuária Sul desde os anos
1990.
Considerações finais
Como se pode perceber avaliando esses resultados,
o pouco conhecimento sobre a
produção de sementes das espécies nativas no campo e o tratamento pós-colheita nas UBS,
levou à crença generalizada que
essas espécies não produzem
sementes de qualidade, portanto, não seria possível a sua utilização para formação de pastagens e nem a recuperação de
áreas degradadas e que por isso
deveriam ser substituídas por
espécies cultivadas.
Entretanto, os trabalhos
realizados no Laboratório de Análise de Sementes da Embrapa Pecuária Sul mostram o contrário.
Uma vez que as sementes sejam
tratadas com tecnologia adequada, elas germinam e produzem
plântulas saudáveis e produtivas.
Outros experimentos foram realizados com sementes de
espécies nativas neste período,
como por exemplo, o efeito do tamanho das sementes e da forma
como são colhidas as sementes
sobre a germinação, a umidade

ideal para a colheita, a escarificação química e o tratamento das
sementes com ácido giberélico,
o recobrimento e a peletização,
a secagem artificial e o beneficiamento em UBS. Os resultados
destes experimentos ainda estão
sendo analisados e serão disponibilizados numa próxima oportunidade.
A próxima fase do trabalho
é concentrar os esforços nas cultivares das espécies nativas que
estão chegando ao final do processo de seleção e melhoramento
genético, para que no momento
em que estes materiais estejam a
disposição dos produtores de sementes já tenham um pacote de
tecnologias para produção de sementes, para que os pecuaristas
tenham a sua disposição sementes em quantidade e qualidade
para a formação das pastagens.

Figura 3. Produção de matéria seca por
hectare e por ano por espécie (A) e por
densidade de semeadura (B) quando semeadas para a recuperação de área degradada.

Revista Campo Nativo & Pastagens | Nº 02

17

Artigo

Gênero Paspalum:
dos campos naturais do Bioma Pampa
ao lançamento de cultivares comerciais
*Juliana Medianeira Machado; **Miguel Dall’Agnol;
**Roberto Luis Weiler; ***Diógenes Cecchin Silveira;
**Carine Simioni; **André Pich Brunes
*Docente Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ). E-mail: julianamachado@unicruz.edu.br
**Docente Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
***Doutorando Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Introdução

N

a América do Sul, as gramíneas do gênero
Paspalum são amplamente utilizadas na
atividade pecuária. Nos campos naturais
do Bioma Pampa, localizados no estado
do Rio Grande do Sul (RS), esse gênero ocupa lugar
de destaque com espécies que possuem potencial
de inserção na matriz agrícola para fins variados.
Contém mais de 400 espécies tropicais e subtropicais, cuja importância é evidenciada por sua adaptabilidade a diferentes ecossistemas (Dall’Agnol et
al., 2006). Além da alta produtividade, as espécies
também se destacam pela qualidade bromatológica possibilitando um alto desempenho animal
(Steiner et al., 2017).
Trabalhos com o gênero Paspalum foram
além da geração de informações para ampliar os
conhecimentos sobre a sua existência nos campos
naturais do Bioma Pampa. Também possibilitaram
a seleção de espécies com características agronômicas favoráveis e passíveis de uso em programas
de melhoramento genético. Nesse contexto, destacam-se P. notatum, P. guenoarum, P. lepton e P.
plicatulum.
Há cerca de 50 anos o potencial promissor
do gênero Paspalum despertou o interesse para a
sua inserção na pesquisa científica. Nas décadas
de 70-80, o Departamento de Plantas Forrageiras
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e Agrometeorologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul realizou no estado inúmeras coletas
de espécies nativas e entre os ecótipos coletados
destacaram-se o Baio e Azulão (P. guenoarum),
André da Rocha e Bagual (P. notatum), que serviram de base para estudos que, posteriormente,
confirmaram a alta produção de forragem. Ambas
as espécies possuem ampla diversidade genética
e os ecótipos nativos citados acima possuem desempenho superior a cultivar comercial de P. notatum Pensacola, de uso consolidado na região Sul
do país (Steiner, 2005; Pereira et al., 2011; Fachinetto et al., 2012, Weiler et al., 2018, Machado et
al., 2019).
Estudos confirmaram que P. notatum possui variabilidade genética para resposta ao fotoperíodo. Essa informação torna-se importante em
virtude de uma maior duração dos dias influenciar
diretamente na produção forrageira. A presença de
ecótipos sensíveis ao fotoperíodo continua a ser
importante para as áreas onde ocorre um clima
mais frio, pois esse mecanismo provavelmente poderia atuar como defesa dessas plantas. De modo
oposto, ecótipos insensíveis poderiam ser utilizados em regiões com clima mais ameno e onde a
diminuição da produção de forragem ocorre principalmente em função da redução da duração do dia
(Machado et al., 2017).
Além disso, o gênero Paspalum possui po-
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tencial de consorciação com espécies de leguminosas. Nesse
sentido, quando estas espécies
foram consorciadas com trevo
branco (Trifolium repens) e cornichão (Lotus corniculatus) foram obtidas produções de forragem da mistura de forrageiras
equivalentes a doses entre 60 e
120 kg de N/ha/ano, proporcionando uma dieta de qualidade,
melhor distribuída ao longo do
ano e mais sustentável (Motta et al., 2020; Graminho et al.,
2019). A obtenção dessas informações possibilita o uso desses
materiais em sistemas pecuários
mais intensivos, podendo ser introduzidos em propriedades rurais com o objetivo de recuperar
áreas de pastagens naturais degradadas ou diretamente como
pastagens cultivadas (Machado
et al., 2019).
Concomitantemente, deuse início as práticas de hibridações intraespecíficas (P. notatum)
e interespecíficas (P. guenoarum
X P. plicatulum), utilizando como
genitores femininos plantas sexuais que tiveram o seu número
cromossomo duplicado e como
genitores masculinos ecótipos
nativos selecionados em coletas
anteriores. Essas informações
abriram possibilidades e as espécies passaram a ser melhoradas
no Programa de Melhoramento
Genético de Plantas Forrageiras da UFRGS. Na Tabela 1, são
apresentados os excelentes desempenhos dos híbridos oriundos
das hibridações realizadas no

gênero Paspalum em comparaA figura 3 ilustra a tolerância ao frio de híbridos supeção às cultivares comerciais.
riores de P. guenoarum quando
Tabela 1. Produção de massa seca comparadas a cultivar Aruana
total de híbridos e cultivares do (Panicum maximum), confirmangênero Paspalum.
do a adaptação às condições
subtropicais.

*Híbrido interespecífico (P. plicatulum x P.
guenoarum); **Híbrido intraespecífico (P.
notatum); cv. Rojas: cultivar de P. guenoarum; cv. Pensacola: cultivar de P. notatum.

As Figuras 1 e 2 demonstram híbridos intra e interespecí- Figura 3. Tolerância ao frio de híbridos de
ficos desenvolvidos pelo Progra- Paspalum guenoarum comparados com a
ma de Melhoramento Genético cv. Aruana.
de Plantas Forrageiras da UFRGS
A etapa seguinte ao deem avaliações no campo.
senvolvimento de híbridos com
alto vigor foi incluir estes em ensaios regionais. Por se tratar de
plantas perenes e seguindo a legislação do MAPA (Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento), os híbridos foram testados em três locais (Eldorado do
Sul, Bagé e Augusto Pestana) por
três anos em ensaios de Valor de
Figura 1. Multiplicação de híbridos supe- Cultivo e Uso (VCU). No momento
riores (F1) de Paspalum notatum. Estação
Experimental Agronômica da Universida- três híbridos de P. notatum e três
de Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
de P. guenoarum com as maiores
produtividades de massa de forragem e com alta sanidade, estão sendo descritos e avaliados
quanto às suas características
morfológicas seguindo os descritores do MAPA a fim de provar
que estes são Distintos, Homogêneos e Estáveis (DHE), esta
Figura 2. Híbridos interespecíficos (F1) P. caracterização é necessária duplicatulum x P. guenoarum. Estação Ex- rante dois anos, no ano agrícola
perimental Agronômica da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
2020/2021 está sendo realizado
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o segundo ano de avaliação.
Juntamente como a última etapa do melhoramento de
plantas, o DHE, está sendo realizada a multiplicação destes seis
híbridos em dois locais, Eldorado
do Sul e Bagé, a fim de disponibilizar os primeiros híbridos de
plantas nativas aos produtores
de sementes na safra de 2022.
A figura 4 ilustra a produção de
sementes de P. guenoarum.
Portanto, espera-se que
em breve novas cultivares, até
então inéditas de espécies do
Bioma Pampa, possuindo grande
potencial produtivo e adaptação
às nossas condições possam ser
disponibilizadas para os nossos
produtores.

Fachinetto, J. M. et al. Avaliação
agronômica e análise da persistência em uma coleção de acessos de Paspalum notatum Flügge (Poaceae). Revista Brasileira
de Ciências Agrárias, v. 7, p. 189195, 2012.
Graminho, L. a. et al. Nitrogen use
efficiency and forage production
in intraspecific hybrids of Paspalum notatum Flügge. Chilean
Journal of Agricultural Research,
v. 79, p. 447-455, 2019.

v. 66, p. 1-10, 2020.
Pereira, E. A. et al. Produção agronômica de uma coleção de acessos de Paspalum nicorae Parodi.
Revista Brasileira de Zootecnia,
v. 40, p. 498-508, 2011.

Souza, C. H. L. Seed and forage
performance for na elite group of
Paspalum notatum intraespecific
hybrids. 2019. 110f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Faculdade
de Agronomia, Universidade FeMachado, J. M. et al. Agronomic deral do Rio Grande do Sul, Porto
evaluation of Paspalum nota- Alegre, 2019.
tum Flügge under the influence
of photoperiod. Revista Brasilei- Steiner, M. G. Caracterização
ra de Zootecnia, v. 46, p. 8-12, agronômica, molecular e morfo2017.
lógica de acessos de Paspalum
notatum Flügge e Paspalum gueMachado, J. M. et al. Productive noarum Arech. 2005. 138f. Dispotential of superior genotypes sertação (Mestrado) – Programa
of Paspalum notatum Flügge in de Pós-Graduação em Zootecnia,
response to nitrogen fertilization. Faculdade de Agronomia, UniverRevista Brasileira de Saúde e sidade Federal do Rio Grande do
Produção Animal, v. 20, p. 01-13, Sul, Porto Alegre, 2005.
Figura 4. Produção de sementes de Pas- 2019.
palum guenoarum.
Steiner, M. G. et al. Forage potenMotta, E. A. M. et al. Valor forra- tial of native ecotypes of PaspaReferências
geiro de híbridos interespecíficos lum notatum and P. guenoarum.
superiores de Paspalum. Revis- Anais da Academia Brasileira de
Dall’Agnol, M. et al. Perspectivas ta Ciência Agronômica, v. 48, p. Ciências, v. 89, p. 1753-1760,
de lançamento de cultivares de 191-198, 2017.
2017.
espécies forrageiras nativas: o
gênero Paspalum. In: Simpósio Motta, E. A. M. et al. Nutriti- Weiler, R. L. et al. Intraspecific
de Forrageiras e Produção Ani- ve value and herbage mass in tetraploid hybrids of Paspalum
mal, 2006, Porto Alegre. Anais… hybrids of Paspalum plicatulum notatum: agronomic evaluation
Porto Alegre: [s.n.], 2006. p.149- x P. guenoarum fertilized with ni- of segregating progeny. Scientia
162.
trogen or in mixture with tempe- Agricola, v. 75, p. 36-42, 2018.
rate legumes. Grassland Science,

20

Revista Campo Nativo & Pastagens | Nº 02

Artigo

Bovigen Repro Total

PROTEGE CONTRA:
• BVD

• Leptospiroses

• IBR

• Campilobacterioses

Revista Campo Nativo & Pastagens | Nº 02

21

Artigo

Guía para entender y medir la
turbidez del agua como indicador
de procesos antrópicos
Diana L. Restrepo-Osorio

Doctor en Geografía. The University of Kansas
dlrestr@ku.edu
https://geog.ku.edu/restrepo-diana
ORCID:0000-0003-4230-0055

22

Introducción

Efecto de la Turbidez en la Fauna Acuática

La disponibilidad del recurso hídrico para
cualquier actividad agropecuaria, depende de la cantidad de agua que fluye en la cuenca hidrográfica.
Hay un número de prácticas agropecuarias que potencializan la erosión y por ende el incremento de sedimento en la cuenca. Con el tiempo, estas prácticas
pueden poner en riesgo la cantidad de agua disponible para todas las comunidades humanas y animales
de la cuenca. Es importante recordar que toda acción
que se ejecuta en las partes altas de la cuenca, tiene
repercusiones en las comunidades y fauna silvestre
que se encuentran a lo largo del curso del cuerpo de
agua, al bajar la cuenca hasta su última desembocadura (Restrepo-Osorio., 2020).
El sedimento derivado de procesos erosivos
en la cuenca hidrográfica, es arrastrado por la escorrentía de lluvia o nieve hacia las partes bajas de la
cuenca. Es posible que durante este transcurso, el sedimento se asiente en el lecho del cuerpo de agua,
cuando la velocidad de la corriente disminuye o se
detiene completamente. Si este fenómeno continúa
ocurriendo en una misma locación, la cantidad de
agua que pasa por este cuerpo irá disminuyendo y
eventualmente podría desaparecer, debido al aumento de sedimento que puede llenar completamente el cuerpo de agua. Un ejemplo muy común son los
tajamares, los cuales requieren de una inversión importante para construirlos y que con el tiempo se van
llenando de sedimento, llevándolos eventualmente a
desaparecer y por ende, claudicando como fuente de
agua para el ganado y la vida silvestre.

El incremento de sedimento en la columna de agua tiene efectos significativos en la fauna acuática, ya que su ecosistema puede cambiar
drásticamente. Los peces como cualquier otra especie animal, buscan lugares con condiciones específicas para sus actividades reproductivas; estas
condiciones pueden cambiar con la acumulación
de sedimento en las zonas ribereñas bajas y en el
lecho de los cuerpos de agua, previniendo así que
estas actividades se realicen y obligando a estas
especies a migrar hacia condiciones más óptimas
para su reproducción. Adicionalmente, un incremento en el sedimento, u otras partículas suspendidas
en la columna de agua, también puede afectar la
cadena alimenticia de ciertas especies de peces,
ya que la visión y otros mecanismos de localización
de alimentos pueden verse comprometidos por un
incremento de partículas suspendidas en el agua.
Además, durante el verano, las partículas de sedimento absorben el calor de los rayos solares y lo
dispersan en el agua incrementando drásticamente
la temperatura. Si el grupo de peces que experimenta estos cambios en su hábitat se encuentran en un
cuerpo de agua que no fluye, es muy posible que,
con el tiempo, desaparezcan de ese lugar. Esta situación afectaría gravemente a las comunidades pesqueras que viven en la cuenca hidrográfica, ya que
estos grupos de peces estarían obligados a migrar a
otros lugares o podrían simplemente desaparecer.
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Efecto de la Turbidez en la hojas, ramas o cualquier otro maFlora Acuática
terial vegetal que entra a un cuerpo de agua y se va desintegrando,
La flora acuática también dejando partículas suspendidas
puede sufrir al encarar un incre- en el agua. Es común ver un incremento descomunal de sedimento mento de este tipo de partículas
u otras partículas suspendidas, ya durante el otoño y la primavera,
que esta necesita de cierta canti- cuando fuertes vientos y lluvias
dad de luz solar para poder rea- derriban material vegetal, el cual
lizar sus procesos fotosintéticos. es arrastrado a un cuerpo de agua
Los rayos de luz entran al agua y por la escorrentía. Por otra parte,
chocan con las partículas suspen- la presencia excesiva de vegedidas, previniendo que alcance la tación acuática es comúnmente
flora acuática y otros organismos asociada con una presencia alta
que la necesitan. Esta vegetación de estiércol animal o el uso exes una parte indispensable para cesivo de agroquímicos en áreas
el balance del ecosistema acuáti- aledañas, los cuales son arrastraco, porque provee hábitat de res- dos al cuerpo de agua por la esguardo, hábitat para el desarrollo correntía. El estiércol animal y los
de actividades reproductivas y agroquímicos como los pesticidas,
algunas veces sirve como fuen- herbicidas y fertilizantes, tienen un
te de alimento. Ciertas especies alto contenido de nitrógeno y fósde vegetación acuática tienen un foro, los cuales son elementos clapapel importante en la estabilidad ves para el crecimiento de plantas
física de este ecosistema, ya que terrestres o acuáticas. Organismos
sostienen el suelo y por ende pre- acuáticos, como las tóxicas algas
vienen el incremento de sedimen- verde azules, absorben el exceso
to suspendido. Adicionalmente, la de nutrientes y crecen desmesupresencia de esta vegetación dis- radamente, lo cual resulta en un
minuye significativamente la velo- incremento en la turbidez de la cocidad de la corriente, propiciando lumna de agua. Al descomponerel asentamiento de sedimento y se, estas algas utilizan altas canotras partículas suspendidas.
tidades del oxígeno disuelto en el
agua y causan la muerte generaOtras Partículas Suspendi- lizada de peces, perjudicando así,
das en la Columna de Agua
a los usuarios del cuerpo de agua
y a aquellos dependientes de este
Por otro lado, así como el suministro de peces.
exceso de sedimento afecta la
transparencia del agua en eco- Protocolo General para Mesistemas acuáticos, partículas dir la Turbidez
resultantes de la degradación de
biomasa vegetal y el crecimiento
El exceso de sedimento, la
excesivo de vegetación acuática degradación de biomasa vegetal y
también afectan la transparencia el crecimiento descomunal de ordel agua. La degradación de bio- ganismos acuáticos contribuyen a
masa vegetal generalmente es la turbidez del agua, afectando la
el resultado de un incremento de transparencia o claridad de la mis-

ma. La turbidez del agua se define
como la “nubosidad o efecto de
dispersión de la luz por materiales
suspendidos en el agua” (traducido por autor) (Janke et al., 2006).
La razón principal para medir la
turbidez de un cuerpo de agua, es
la de evaluar la potencialidad de
problemas de erosión, problemas
de aplicación excesiva de agroquímicos, o problemas con el acceso
del ganado a bebederos y cuerpos
de agua. La preparación para hacer este muestreo empieza con
un protocolo general, escogiendo,
previamente, los sitios de muestreo y las herramientas necesarias.
Adicionalmente y dependiendo de
la pregunta o hipótesis que se
quiera explorar es necesario: escoger la hora del día para hacer el
muestreo, la temporada del año,
la frecuencia de muestreo (cuántas veces al día, mes o al año), el
número de muestras a tomar, el
sitio que se asignará como control, etc. La combinación de estas
variables, pueden indicar patrones
importantes relacionados con el
uso y el manejo de la tierra en la
cuenca hidrográfica, que se pueden mejorar.
Herramientas e Instrucciones para el Muestreo
Para hacer muestreo en
tajamares, lagos, ríos hondos o el
océano se usa una herramienta
denominada disco Secchi, el cual
es un disco dividido en cuatro cuadrantes, dos cuadrantes son blancos y dos cuadrantes son negros
(ver Globe Argentina, 2005; Rojo,
2012). Este disco tiene una cuerda
o soga larga situada en la mitad,
la cual tiene marcas cada 10 centímetros. La soga se usa para ba-
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jar el disco en el cuerpo de agua,
hasta que los colores blanco y negro ya no se vean, este es el momento cuando se toma la medida
y se escribe en la ficha de monitoreo al final de este documento
(Janke et al., 2006a, 2006b). Si el
cuerpo de agua no es lo suficientemente hondo para usar el disco
Secchi, entonces se usa un tubo
Secchi, el cual es transparente y
tiene el mismo patron blanco y negro a un extremo del tubo (ver Globe Argentina, 2005; University of
Wisconsin Extension, 2013). Este
tubo se llena de agua y este líquido se deja salir lentamente por un
agujero pequeño, localizado en el
mismo extremo donde se encuentra el patrón blanco y negro. Apenas el patrón sea visible, se toma
la medida y se escribe en la ficha
de monitoreo al final de este documento (Friends of the Kaw, Janke,
R., et al 2006a,b). Tanto el disco,
como el tubo Secchi, se pueden
construir con elementos que se
encuentran en casa.
La interpretación de los resultados es simple: entre más alto
el número leído, más profundidad
se requirió para ver el patrón, por
ende más transparente estaba
el agua y la turbiedad se mostró
baja.
Agradecimientos a Gustavo Restrepo y a Melania Piedra
Barrera por las revisiones este
texto y a Marcelo Benevenga Sarmento invitarme a ser parte de
esta revista.
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Artigo

Sejam do campo ou da cidade, estamos sempre juntos dos nossos
associados para fazer a diferença em sua vida ﬁnanceira. Com um
atendimento próximo, ouvimos suas histórias e cooperamos para a
realização de seus sonhos. E, assim, dia após dia, temos muito orgulho
de contribuir para uma sociedade mais desenvolvida e próspera.
Venha você também fazer a diferença com o Sicredi.

www.sicredi.com.br/coop/fronteirasulrs
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Bate papo com:
José Otávio Neto Gonçalves
José Otávio Neto Gonçalves

engenheiro agrônomo, Mestre em Fitotecnia pela UFRGS, pesquisador aposentado da EMBRAPA Pecuária Sul, historiador e
pecuarista, José Otávio Neto Gonçalves.

1-Revista Campo Nativo & Pastagens- É um
prazer poder entrevistar um dos pioneiros na
pesquisa em campo nativo e pastagens na região Sul Brasileira. Em tempos de pandemia,
essa entrevista foi feita por e-mail (com as dúvidas sanadas por meio do aplicativo WhatsApp ou ligação telefônica). O senhor tem ligação
com o campo, pecuária e com história do Pampa desde cedo. Poderia nos contar como iniciou
essa paixão pelas coisas gaúchas e pelas forrageiras?

Projeto Estudo do Campo Nativo - Estudo das pastagens naturais do Rio Grande do Sul. Projeto este
resultante de um acordo entre o Departamento de
Agricultura dos EUA e a Secretaria da Agricultura
do RS. Junto com o prof. Ismar Barreto trabalharam
muitos colegas de diversas regiões do estado, pertencentes a diferentes instituições de pesquisa, das
Faculdades de Agronomia e do Departamento de
Botânica da Ufrgs. Ele fazia parte da programação
de pesquisa da Secretaria da Agricultura do RS, pois
o Ismar lecionava na Ufrgs e também era pesquisador da secretaria. A partir de 1962 passei a fazer
parte do projeto, pois estava iniciando minha carreira profissional na Fazenda Cinco Cruzes, em Bagé
(atual EMBRAPA Pecuária Sul). Outros pesquisadores
estavam envolvidos no projeto como: José Francisco Montenegro Valls (EMBRAPA), Ardilo Kappel, José
Freitas, Ilsi Boldrini, Aino Ávila Jacques, além de alguns outros colegas que no momento não me ocorrem os nomes.

José Otávio - Esta paixão é genética, está no DNA.
Explico observando minha árvore genealógica, verifique que sou descendente de Domingos José Gonçalves, porta-estandarte de Rafael Pinto Bandeira,
presente em Bagé na ocasião da tomada do forte
de Santa Tecla, posteriormente sesmeiro na região
do Piraizinho. Por outro lado descendo de Domingos
de Souza Netto, irmão do general Antônio de Souza
Netto, proclamador da República Rio-grandense, na
ocasião da Revolução Farroupilha, família que pos- 3-Revista Campo Nativo & Pastagens- O senhor
suía sesmarias na região do Passo do Netto. Daí a foi orientado pelo prof. Ismar Barreto nos idos
paixão que tenho ser de origem genética.
de 1971 na Ufrgs. Poderia nos contar um pouco
a respeito da atuação dele nos primórdios dos
2-Revista Campo Nativo & Pastagens- Como estudos fitossociológicos na região Sul-brasileiocorreu o início das pesquisas sobre a vegeta- ra?
ção natural e pastagens no Sul do Brasil e quais
os pesquisadores envolvidos?
José Otávio- O prof. Ismar foi pioneiro nos estudos
de campo natural no RS. Tinha um profundo conheciJosé Otávio- Inicialmente, havia pessoas (técnicas) mento agronômico aliado a um grande conhecimeninteressadas no estudo dos campos naturais e sua to de botânica sistemática e uma liderança muito
flora como o técnico agrícola Anacreonte Ávila de peculiar. Ele foi o grande pioneiro nesta área, sem
Araújo e o Eng. Agr. Ismar Leal Barreto. Mas o pri- dúvida. Como orientador era suave e persuasivo. Um
meiro estudo sistematizado das pastagens naturais líder cujo convívio muito influiu na minha vida proiniciou na década de 1960, com a implantação do fissional.
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4-Revista Campo Nativo &
Pastagens- Qual o papel da
antiga estação experimental
Cinco Cruzes e, posteriormente da EMBRAPA Pecuária Sul
(Bagé), na pesquisa em forrageiras e produção animal?
José Otávio- A antiga fazenda
experimental de criação Cinco
Cruzes teve um papel fundamental na pesquisa sobre pastagens
cultivadas; estudos de espécies
adaptadas; consorciação de forrageiras cultivadas; métodos de formação de pastagens cultivadas;
avaliação de espécies forrageiras cultivadas e os estudos com
pastagens naturais, tanto em colaboração com o projeto 5ZCR11,
quanto realizando estudos com
sistemas de manejo e adubação
de pastagens naturais. A Fec 5tt4
e a Estação Experimental de São
Gabriel da Secretaria da Agricultura foram marcos da pesquisa em
forrageiras e pastagens. A consorciação azevém + cornichão + trevo branco originaram-se destes
estudos e, no decorrer do tempo,
consolidaram-se como uma boa
opção para a região do Pampa.
5-Revista Campo Nativo & Pastagens- No seu mestrado o senhor trabalhou com o capim de
Rhodes. Segundo informações,
o Annoni foi introduzido no
estado juntamente com essa
espécie, sendo disseminado
como excelente forrageira. Os
produtores atribuem às instituições de ensino, pesquisa e
extensão pela difusão da espécie. Poderia nos contar como
isso realmente aconteceu?
José Otávio- Ótima pergunta. Na

década de 1950 dentro do programa Aliança para o progresso-USAID, foi criado junto ao Ministério da Agricultura do Brasil,
o Programa Nacional da Conservação Nacional do Solo, visando
controlar a degradação dos solos
nas áreas agrícolas (erosão hídrica, perdas de fertilidade, solos
intemperizados, etc.). O programa
introduziu práticas conservacionistas como cultivo segundo as
curvas de nível da lavoura, terraceamento e uso alternativo de
pastagens cultivadas em estação
com o cultivo de cereais como trigo, cevada, centeio, que na época
eram predominantes na região do
Planalto Norte do RS.
Dentre as forrageiras recomendadas para rotação com os
cereais de inverno estavam: Pensacola (P. saurae); Capim Bermuda
(Cynodon spp.); Capim de Rhodes
(Chloris gayana); Capim tapete
(Carpet grass- Axonopus sp.). Os
produtores passaram a adotar e
cultivar essas forrageiras. O produtor Ernesto José Annoni, proprietário de terras no Planalto Médio do RS., usava o Rhodes como
forrageira e engordava gado com
prado na Campanha e Fronteira
Oeste. Este produtor notou que na
pastagem de Rhodes havia uma
gramínea muito rústica e persistente. Ele colheu sementes e começou a fazer novas áreas com
esta espécie. Como o sistema de
produção do Sr. Ernesto era três
anos trigo e três anos pastagem,
o Annoni não apresentava problema, após três anos era eliminado,
seguindo-se três anos de trigo na
mesma área. Entusiasmado, passou a comercializar sementes de
Annoni, fazendo grande propaganda das qualidades da planta,

tais como persistência, tolerância
a altas cargas animais, resistente
a seca e pouco exigente em fertilidade do solo. A esta altura os
órgãos de pesquisa e extensão
do RS começaram a estudar a
espécie que era conhecida como
Eragrostis sp, dizia-se que era
uma variedade de Capim chorão
(Eragrostis curvula). Com o cultivo
passou-se a observar o caráter de
ser uma planta invasora. Foram
realizados estudos de adubação,
carga animal na UFSM. Avaliouse o valor nutritivo, ficando claro
o baixo valor nutritivo da espécie como forrageira. Nesta altura
em que conheci um pouco as espécies de Capim chorão, pois na
época tínhamos na Cinco Cruzes
uma coleção de espécies de Capim chorão, resolvi encaminhar
um exemplar de Annoni para especialistas do gênero Eragrostis,
a fim de sabermos que espécie
seria. Após um mês a resposta:
Eragrostis plana.
Identificado o inimigo, a
bibliografia revisada dizia tratarse de espécie originária da África
do Sul, fazia parte da savana (Velds) e era uma planta indesejável,
mas que sua presença na vegetação original não passava de 7 %.
Sua invasão em Bagé iniciou-se a
partir de uma parcela experimental na Escola Agrícola Assis Brasil,
atual Campus Rural da URCAMP,
área lindeira à Embrapa Pecuária Sul. Na década de 1980, Reis
e Oliveira publicaram um boletim
técnico a respeito da invasora Annoni, alertando do grande problema que ela causava. Com base
neste documento, uma lei estadual proibia a comercialização de
sementes desta espécie. Na mesma época o pesquisador Rogério
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W. Coelho realizou uma série de
pesquisas tendo como tema o
Capim Annoni, onde foi estudada
a produção de sementes, além
da persistência da planta; poder
germinativo (pois as sementes
permanecem viáveis no solo por
mais de uma década); presença
de substâncias alelopáticas em
exsudatos radiculares e uso de
herbicidas. Esses resultados levaram à realização do “Encontro
com o Capim Annoni”, na década
de 1980, em Bagé, para apresentar esses resultados e alertar
aos produtores, extensionistas e
autoridades sobre o perigo desta
invasora que se disseminava nos
campos naturais da região.

diferimentos estacionais, lotação
de potreiros, etc. Muitos trabalhos
foram feitos estudando estas técnicas na Embrapa Pecuária Sul,
em muitos destes participei pessoalmente.
7-Revista Campo Nativo &
Pastagens- Pesquisas recentes têm mostrado uma redução significativa da vegetação campestre original do Rio
Grande do Sul, principalmente
nas últimas duas décadas devido à expansão das lavouras
anuais e cultivos perenes. É
nítida a maior intensificação
dos sistemas produtivos em
busca de rentabilidade e sustentabilidade em longo prazo.
Em sua opinião, como evitar a
perda da vegetação campestre e manter ou até aumentar
a rentabilidade? Essa perda de
campo é somente uma questão
de lucro?

6-Revista Campo Nativo &
Pastagens- Nos últimos anos
tem havido uma maior valorização do campo nativo e dos
sistemas pastoris bem como
dos sistemas integrados. Qual
o papel do campo nativo e das
pastagens na sustentabilidade José Otávio- As perdas de vegedos sistemas pecuários?
tação campestre são muito grandes, isto é muito preocupante
José Otávio- A sustentabilidade porque os cultivos de grãos deé amplamente comprovada, pois pendem dos preços do mercado.
sustenta a produção pecuária há O antigo binômio carne-lã, a partir
mais de 300 anos, desde os tem- da desvalorização da lã, foi grapos das reduções jesuíticas na re- dativamente substituído por cargião das Missões. As invernadas ne-arroz. Em todo o mundo a agrida Estância de São Miguel eram cultura sempre foi ocupando as
aqui na Região da Campanha. Por áreas originalmente campestres.
isso existia aqui o posto de San- Assim foi nas “prairies” ou pradata Tecla. Eu acredito que todos os rias nos EUA, que se transformasistemas de produção na região ram no cinturão do trigo (wheat
do Pampa devem conter a ativida- belt), e no cinturão do milho (corn
de pecuária que dará estabilidade belt). Sobraram para a bovinoculaos sistemas. A “resiliência” da tura os piores campos, no Texas,
comunidade campestre é notável. no Arizona, Novo México, etc.,
Evidente que esta comunidade onde tem principalmente gado
deve ser manejada tecnicamente de cria, o engorde é feito em feecom cargas animais adequadas, d-lots. O mesmo ocorreu na África
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do Sul, nas savanas (velds), que
foram tomadas pela agricultura.
Na Austrália também aconteceu
o mesmo. Na Europa também se
repete este fato embora tenham,
na Inglaterra, Escócia e França,
principalmente na Normandia, algumas áreas com comunidades
campestres. Entretanto, o bioma
Pampa que ocorre no RS, Uruguai,
Argentina e parte do Paraguai,
fornece alimentação aos animais 365 dias ao ano. Esse fato
não ocorre nas outras vegetações
campestres do mundo, salvo algumas exceções. Acredito que um
sistema de agricultura e pecuária sobre campos naturais seria o
indicado para o Pampa. Carne e
pasto seria o selo do nosso produto. A lavoura daria rentabilidade
econômica e a pecuária sustentabilidade ao sistema, onde serão
produzidos os terneiros que engordam no azevém plantado com
a soja ou que usam a resteva do
arroz. No bioma Pampa, é claro.
8-Revista Campo Nativo &
Pastagens-Temos um banco
riquíssimo de espécies de gramíneas e leguminosas nativas
como nenhum outro país do
mundo. O que falta para o produtor e para os técnicos valorizarem o campo nativo e essas
espécies?
José Otávio-Talvez mais conhecimento e visão de futuro.
9-Revista Campo Nativo &
Pastagens-Técnicas de melhoramento de campo e pastagens como roçadas, ajuste
de carga e diferimento já são
amplamente disseminadas há
pelo menos umas três décadas,
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porém ainda são muito pouco
aplicadas nas propriedades
como alguns estudos têm demonstrado. Como o senhor percebe isso como produtor e pesquisador? Falta tecnologia para
os produtores ou não conseguimos aplicá-las num contexto
produtivo em larga escala?
José Otávio- Não é fácil mudar
uma cultura, mas creio que já está
mudando, lentamente é verdade.
10-Revista Campo Nativo &
Pastagens-Vamos falar mais
um pouco sobre o Capim Annoni. Há dados que mostram
acima de dois milhões de hectares com a espécie na metade
sul do estado. É provável que a
área ocupada por esta espécie
seja bem maior. É possível impedir um problema ainda maior
nas próximas décadas? Qual o
papel do campo nativo para
impedir o avanço do Annoni?
José Otávio- Minha opinião é que
o Capim Annoni é o corona vírus do Pampa. Vejo muito pouca
pesquisa sobre o controle desta
planta. As lavouras ou pastagem
não controlam o Annoni, apenas
amenizam o avanço do mesmo.
Precisamos de muita pesquisa no
controle desta gramínea.
11-Revista Campo Nativo &
Pastagens- Em sua opinião lavoura e/ou pastagens controlam o Annoni ou jogam o “lixo”
pra baixo do tapete? Vejo muitos debates nesse sentido.
José Otávio- As lavouras e/ou
pastagens não controlam o Capim
Annoni, apenas amenizam o avanço do mesmo. Precisamos muita

pesquisa nesta linha de controle apesar do ótimo desempenho
desta gramínea.
demonstrado nos ensaios experimentais? Seria por que
12-Revista Campo Nativo & empresas privadas não têm
Pastagens- A pecuária atual interesse na exploração desse
e futura coloca pecuaristas e germoplasma?
pesquisadores frente a grandes desafios. Temas como mu- José Otávio- Parece que esta lidanças climáticas, bem estar nha de pesquisa está meio esqueanimal, conservação, seguran- cida. Lembro do lançamento de
ça alimentar, resistência ao uma cultivar de Bromus auleticus,
carrapato, dentre outros, são resultante da seleção de material
extremamente desafiadores à nativo coletado em todo o estado.
produção pecuária. Como o se- Esta gramínea é uma cevadilha,
nhor percebe o produtor atual perene de inverno, com ótimo vanesse contexto?
lor nutritivo. Foi lançada pela Embrapa Pecuária Sul, ai parou, não
José Otávio- Sem dúvidas são sei se houve falha na divulgação,
grandes desafios que só serão se os serviços de extensão não se
vencidos com muita pesquisa so- sensibilizaram ou se não houve
bre esses temas e muita intera- interesse na multiplicação desta
ção entre pesquisa e produtores. cultivar.
Somente juntos venceremos estes
desafios.
15-Revista Campo Nativo &
Pastagens- Para finalizar, gos13-Revista Campo Nativo & taria que o senhor deixasse
Pastagens- Em relação à pes- uma mensagem aos produtoquisa envolvendo forrageiras res e estudantes em relação às
e produção animal, ela vem nossas pastagens naturais.
atendendo às demandas atuais
dos produtores?
José Otávio- Nossos campos naturais sempre serão a base dos
José Otávio- Em minha opinião, sistemas de produção no Pampa.
está atendendo parcialmente. Eles sempre darão sustentabilidaAcredito que deveria ser feito pela de aos sistemas. Vamos CONHEpesquisa um levantamento dos CÊ-LOS melhor e PRESERVÁ-LOS,
problemas dos produtores de uma visando o futuro do agronegócio
forma bem clara. A partir deste le- do Pampa.
vantamento a definição das linhas
de pesquisa prioritárias no mínimo Muito obrigado Sr. José Otávio
a curto e médio prazo.
Neto Gonçalves, foi um prazer
poder conversar com o senhor e
14-Revista Campo Nativo & aprender mais sobre o início das
Pastagens- Em relação ao me- pesquisas em pastagens na relhoramento genético e disponi- gião sul-Brasileira, sua contribuibilidade de cultivares nativas, ção para o setor e visão sobre o
por que ainda não temos mate- contexto pastoril atual.
riais lançados comercialmente
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Pastoreo rotativo o continuo:
de la confrontación a la
complementación
Ing. Agr. Marcelo Pereira Machín
Instituto Plan Agropecuario. República Oriental del Uruguay.

Introducción

cuál es mejor, trataremos de dar una visión institucional acerca de tan polémica discusión. TradicionalCon la intención de contribuir a la mejor com- mente el tema se ha presentado como una “pelea”,
prensión de esta discusión, es que presentamos este pastoreo rotativo versus pastoreo continuo, cual ring
enfoque que integra experiencia, conocimiento cientí- de boxeo donde en la mayoría de los casos hay victofico y un proceso de reflexión que involucra a muchos rias y muy pocos empates siendo esta última tambiactores de nuestro sector ganadero.
én una situación de suma cero.
Los modelos de suma cero o en la vida más
mundana, los juegos de suma cero son aquellos en ¿Cómo hicimos este trabajo?
los cuales sumados los resultados dan cero. Un ejemplo claro en nuestro país es el futbol, si un cuadro
Comenzamos nuestro trabajo estudiangana 3 a 0 es porque uno tiene 3 goles a favor y el do artículos internacionales de revistas arbitradas
otro 3 goles en contra, es decir un tiene 3 puntos (son aquellas que son revisadas y corregidas por
positivos y el otro 3 negativos, la suma da cero.
otros académicos expertos en el intento de aseguA lo largo de la historia y muy curiosamente rar productos de buena calidad) que hacían “foco”
ha ocurrido que en el mismo momento pero a veces particularmente en dicho debate, pastoreo rotativo
en lugares muy diferentes y por distintas personas se y pastoreo continuo (elegimos 9 artículos). Cuando
han hecho prácticamente los mismos descubrimien- uno busca en Google pastoreo rotativo vs. continuo
tos y por lo tanto han surgido guerras “científicas” por aparecen 22.800 referencias, por eso restringimos
la paternidad de dichas invenciones. Algunos ejem- nuestra búsqueda solamente en el debate y en alplos han sido Newton y Liebniz sobre el cálculo infi- gunas apreciaciones conceptuales acerca del manejo
nitesimal, Edison y Tesla sobre la electricidad, Lavoi- del pastoreo. No hay que olvidarse que existen en el
sier y Priestley sobre el descubrimiento del oxígeno, mundo 50 millones de artículos académicos y que
Pasteur y Pouchet sobre la generación espontánea, anualmente se incorporan 1 millón más.
Bohr-Heisenberg y Einstein-Schrödinger sobre la meA esto le sumamos la experiencia, fruto de
cánica cuántica y finalmente el que más me gusta años de observación de nuestros técnicos y los conDarwin y Wallace sobre la teoría de la evolución. En ceptos aprendidos de nuestro diario accionar con protodos esos casos (salvo que se estudie el caso en ductores, encargados e investigadores. Una primera
profundidad) y para la historia siempre ha habido un versión fue sometida a la crítica de los técnicos de
ganador y el otro quedo relegado claramente a un nuestra institución para luego hacer lo mismo con exsegundo plano y muchas veces al anonimato, en de- pertos fuera de la misma y luego a la de loso producfinitiva una situación de suma cero para la historia.
tores.
Ahora bien en el tema que nos planteamos, el
Debemos mencionar que aunque no queraclásico debate originado en el período de la posguer- mos siempre puede existir una inclinación o sesgo en
ra del siglo pasado cuando un francés llamado André lo que escribimos o hablamos, fruto de nuestra eduMarcel Voisin comenzó con sus experiencias acerca cación, formación, etc.
del pastoreo rotativo en un granja familiar, acerca de
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¿Qué dicen los artículos?
Peter O’Reagain investigador sudafricano y colaboradores
luego de analizar más de 20 experimentos donde se comparaban
pastoreo rotativo contra continuo,
establecen las siguientes conclusiones: La carga animal tiene el
mayor impacto en la condición
del campo (estado de salud) y en
la productividad animal. El método de pastoreo continuo y rotativo difieren poco en términos de
los efectos sobre la condición del
campo y la productividad animal.
La separación por tipos de
campos, el descanso para semillar
y acumular forraje es recomendable así como sistemas simples y
manejos adaptativos.
Por manejo adaptativo,
concepto que se repetirá en varios
trabajos, se entiende la incorporación de diferentes tipos de conocimientos, entre otros el científico y
el que tienen los productores (local), donde se fijan objetivos y se
monitorea para ver si se cumplen
los mismos; si se cumplen se sigue
funcionando de esa manera y si
no se realizan planteos alternativos para lograr una adaptación y
en ese proceso continuo se da un
aprendizaje de todos los involucrados (aprendizaje social). En un entorno cambiante (ejemplo: clima,
precios etc.), incierto y por lo tanto
poco predecible, la adaptación es
un factor de primordial importancia. Decía Darwin, “en la lucha por
la existencia, no es el más fuerte,
ni el más inteligente el que logra
sobrevivir, sino el que tenga mayor
capacidad de adaptación”.
David Briske, investigador
norteamericano (y colaboradores)
quien durante mucho tiempo se

dedicó a comparar ambos sistemas de pastoreo y luego de no
encontrar diferencias, se hizo una
pregunta interesante y desafiante
de su trabajo, ¿por qué sí, no hay
diferencias, la gente lo usa o lo
implementa? Ellos concluyen lo siguiente:
La escala (tamaño en este
caso) en la cual se experimentó es diferente a la cual trabajan
los productores. Los experimentos
se hicieron en parcelas o potreros
chicos y los productores trabajan a
escala de paisaje, es decir potreros
grandes. Conclusiones obtenidas
para una escala muchas veces no
son aplicables a otras, sobre todo
porque en campo natural aparece
el fenómeno de la heterogeneidad
vegetal.
En la experimentación los
protocolos (reglas) son fijos. Esto
significa que en un experimento
por ejemplo cuando se ensayan diferentes dotaciones, a saber, bajas
medias y altas, muchas veces de
ocurrir déficits hídricos la situación
de alta carga se cae o es imposible de continuar. Por lo tanto carece
de flexibilidad, mientras en la realidad comercial, si llueve mucho
se aumenta la dotación y en caso
contrario se baja. La flexibilidad es
una herramienta importante para
lograr acoplarse a la situación climática.
En la experimentación
realizada por este equipo no se
incorporó la dimensión humana.
Tratando de responder la pregunta
inicial es que este equipo concluye
que los productores entre otras cosas lo implementan porque simplifica la tarea operativa, hace que la
cosa sea más sencilla y práctica.
La definición de “éxito” es
diferente para investigadores que

para productores. Mientras que algunos pueden preocuparse de que
si un sistema produce más o menos, el productor puede estar pensando en que el sistema le deje
tiempo libre para ver como juega
su hijo al futbol que fue recientemente citado para la selección local de su departamento o estado.
Y finalmente afirma que
adherir a un sistema único y simple es poco adaptativo.
Leslie Roche, extensionista e investigadora norteamericana realiza un enfoque del dilema
desde un ámbito del contexto, afirmando lo siguiente:
Las decisiones y preferencias de manejo involucran una
serie de dimensiones humanas.
Entre ellas, metas fijadas, aversión al riesgo, visión acerca de la
investigación, acceso a la información, características del predio
(ejemplo: dotación, tipo de suelo)
y ecoregión. En este sentido no es
lo mismo una familia que se inicia,
sin hijos que otra con hijos que ingresan a la universidad; no es lo
mismo vivir en el predio que vivir a
120 kilómetros de distancia, no es
lo mismo 70 hectáreas que 1000.
Los experimentos han sido
conducidos en escalas espaciales
y temporales diferentes. Dicha diferencia es de un orden de magnitud, es decir que los tamaños en
la investigación han sido 10 veces
más chicos que lo que en realidad
trabajan los productores. Por otra
parte, la duración de los experimentos difícilmente supera algunos pocos años.
Emilio Laca, investigador
uruguayo que trabaja en Estados
Unidos menciona algunos nuevos
conceptos en el manejo de los
campos: en el manejo del pastoreo
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se debe incorporar la heterogeneidad y los cambios no lineales de
escala. Esto en palabras sencillas
quiere decir que los campos son
diferentes incluso dentro de los
potreros. Hay zonas bajas húmedas, laderas pedregosas y campo
llanos, todos diferentes y esto se
acentúa a medida que vamos a
tamaños más grandes. Por otra
parte menciona algo muy curioso,
y se refiere a los cambios no lineales. Esto es y entre otras cosas
se justifica por que a medida que
aumentamos los tamaños de los
potreros aparecen comunidades
diferentes. En situaciones chicas
todo se parece (homogéneo), y a
medida que se agranda aparecen
situaciones o se incorporan nuevas comunidades vegetales (heterogeneidad) y la cosa ya no es tan
pareja, por eso no es cierto que
dos hectáreas produzcan el doble
de una, y tres el triple de una, la
relación es diferente.
El rendimiento de los sistemas pastoriles tiene una relación
con el tamaño (alométrica) de los
potreros. Si hacemos dos experimentos por ejemplo uno con una
vaca en una hectárea y otro con
10 vacas en diez hectáreas, fácilmente nos damos cuenta que
los dos experimentos manejaron
las misma dotación, sin embargo
los resultados son diferentes. Una
vaca en una hectárea puede hacer un uso homogéneo del recurso
mientras que en la segunda situación el hecho de que existan áreas
de mayor calidad puede determinar sobrepastoreo en un lado y
subpastoreo en otro. Por eso si uno
compara en situaciones pequeñas
y homogéneas es menos probable
encontrar diferencias que en situaciones grandes y heterogéneas. Se
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suma a esto que los patrones de
pastoreo están condicionadas por
la presencia de agua y la distancia
a la misma. Cuando el potrero es
chico el agua siempre está cerca,
no ocurriendo lo mismo cuando
trabajamos con superficies mayores y se crean áreas menos y más
pastoreadas.
El condicionamiento instrumental del comportamiento de
pastoreo, las aversiones condicionadas, el patrón espacial de especies, el tamaño y forma de los
potreros, el momento y duración
del pastoreo, y el número de animales se consideran herramientas
de precisión para el manejo. Todo
esto hace referencia a que podemos crear conductas que condicionan cómo se comporta el ganado,
el ejemplo clásico es el uso de
atractivos (ejemplo: sal), para que
el ganado pastoree áreas rechazadas o poco frecuentadas de tal
manera de hacer un uso más eficiente de la heterogeneidad vegetal. Las ocupaciones y descansos
son importantes. La forma de los
potreros también lo es, no se da
la misma utilización del campo si
el potrero es circular, cuadrado que
rectangular (siempre suponiendo
el agua en el centro como ejemplo), más aún cuando lo potreros
tienen formas inusitadas y con el
agua en una punta. La dotación y
la carga como sabemos son herramientas muy importantes y de
precisión.
Richard Teague de la universidad de A&M de Texas, estado Unidos y colaboradores hacen
mención acerca de la diferencia
en percepción que hay entre los
resultados de los investigadores y
la experiencia de los productores
acerca de los sistemas de pasto-
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reo, mencionando básicamente
tres razones:
La primera es que los experimentos de pastoreo controlado en general no han tenido en
cuenta principios comúnmente reconocidos en lo que hace al mantenimiento de la salud y vigor de
las plantas, así como el consumo
de los animales. Se le suma a esto
el hecho de haber experimentado en escalas pequeñas, durante
poco tiempo y con protocolos inflexibles. En contraste los productores han obtenido excelentes
resultados en producción animal,
mejoras de suelo y en la vegetación.
La segunda es que la experimentación no ha tenido en
cuenta la relación planta animal a
escalas adecuadas, sabiendo que
todo cambia cuando aumenta el
tamaño de los potreros.
Y la tercera es que los resultados son contradictorios entre la investigación y la operativa
práctica debido a que los experimentos no fueron diseñados para
contestar preguntas tan importantes como: ¿qué tan buena es
una opción de manejo, económicamente, ecológicamente y socialmente?, ¿en qué contexto cada
opción es mejor?, ¿cómo pueden
ser los resultados contextualizados para que ellos funcionen de la
mejor manera posible?
Pero también define los
principios básicos para un manejo
exitoso del pastoreo. Cualquier sistema de pastoreo debiera contemplar el hecho de proveer suficiente
forraje, fomentar el consumo de
un amplio rangos de plantas, dejar suficiente biomasa para un
buen rebrote y cosecha de precipitaciones, permitir una adecuada
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recuperación post pastoreo y composición de plantas y controlar la
presión de pastoreo en espacio y
tiempo.
Destaca a su vez y vuelve
a reiterarse la importancia de que
la investigación tiene que ser realizada bajo un marco conceptual de
manejo adaptativo.
Derek Bailey de la universidad de Colorado, Estados
Unidos, destaca los mecanismos
que influyen en la distribución del
pastoreo en grandes herbívoros.
Afirma que la distribución del pastoreo está afectada por factores
abióticos (sin vida) como la distancia al agua, la pendiente, etc.
Por otro lado menciona que los
animales usan factores cognitivos
(vinculado al conocimiento) como
la memoria espacial para tomar
decisiones de donde pastorear,
que esas decisiones son tomadas
en base a expectativas generadas
previamente y dicha memoria se
va perdiendo con el tiempo y dura
poco más de 20 días. En palabras
simples el ganado, existiendo heterogeneidad espacial es decir un
potrero con diferentes comunidades vegetales decide por ejemplo
pastorear un bajo endurecido de
canutillo (capim caninha) para luego pastorear otra área, si las vacas
tuvieran buena memoria nunca
más lo pastorearían ya que saben
que es un material de muy baja
calidad y cómo las mismas después de los 20 días se comienzan
a olvidar cada tanto tiempo en su
exploración del potrero lo vuelven
a pastorear. Esa es la justificación
de por qué en potrero un con heterogeneidad vegetal y carga ajustada las buenas especies tienen la
oportunidad de semillar, es como
si se hiciera un tipo de pastoreo

rotativo dentro del potrero. La sobrecarga desordena y elimina todo
esto.
Kristina Wolf en su tesis
doctoral analiza más profundamente los casos estudiados por
David Briske en un artículo, los
ubica en el mundo y analiza tres
variables, producción por animal,
producción por hectárea y producción de pasto, descartando esta
última por no existir consistencia
en la forma en que fue medida dicha variable. Llega a la conclusión
que los resultados dependen de
las lluvias, de la temperatura, del
tamaño de los experimentos, del
tamaño de los potreros, del número de réplicas en los experimentos, entre otras cosas. Por ejemplo
destaca la conveniencia del pastoreo rotativo en situaciones semiáridas por un lado y en predios de
tamaño grande. La conveniencia
o no de un sistema u otro depende de muchas variables. La sobre
simplificación conduce a errores.
Agustina di Virgilio, investigadora Argentina y colaboradores hacen un metanálisis ( es un
conjunto de herramientas estadísticas, que son útiles para sintetizar los datos de una colección
de estudios) donde se analizaron
diferentes estrategias de pastoreo
y su influencia en indicadores de
sustentabilidad en diferentes ecosistemas (pastizales, bosques y
arbustales), afirmando que el pastoreo continuo (se piensa ) tiene
efectos negativos en la vegetación
pero sólo se observó en bosques y
en situaciones de alta carga. A pesar de que mundialmente se aplican diversos esquemas de pastoreo sus efectos pueden ser muy
diferentes según tipos de campos
y resalta la importancia del ma-

nejo adaptativo para lograr la
sustentabilidad en el manejo del
campo natural.
Kate Sherren y colaborador
hacen un análisis cuantitativo (con
números) de la producción científica de Allan Savory, investigador
sudafricano promotor del manejo
hólistico (manejo integrado con fijación de metas y donde el pastoreo controlado es parte del paquete) quién últimamente se ha hecho
aún más conocido por su charla
“Cómo reverdecer los desiertos y
revertir el cambio climático”. Ellos
mencionan que existe una visión
positiva del manejo holístico por
parte de productores de lugares
semiáridos. Que en general la investigación disiente sobre estos
temas y lo dice explícitamente y
que esto sugiere la existencia de
barreras para el trabajo integrador.
Esto último representa un insumo
muy importante para instituciones
“fronterizas” como lo es el Plan
Agropecuario.
¿Qué dice la investigación
nacional?
En el Uruguay ha habido
tres Profesores que estudiaron
este tema. Esto sin menospreciar
que actualmente hay gente joven
que con mucha inteligencia y originalidad también lo están haciendo. Destaco el término Profesor
con mayúscula que es un rango
académico que indica una experticia en el campo de trabajo, inusualmente alta y escasa.
Elbio Berretta, investigador
de Facultad de Agronomía y después de INIA (Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria) en
la década del 80 del siglo pasado
comparó en basalto un pastoreo
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Elbio Berretta

Daniel Formoso

Juan Carlos Millot

alterno contra uno continuo, donde
se varió la carga y la relación lanar/vacuno. La producción forrajera aumento levemente a favor del
rotativo (así es 7 %), concluyendo
además que la dotación de una
unidad ganadera no es sustentable y que el descanso de los potreros es muy buena opción, entre
otras cosas.
Daniel Formoso, inicialmente investigador de Facultad
de Agronomía y luego del SUL
(Secretariado Uruguayo de la
Lana), llevó a cabo el mismo experimento que Berretta pero en
cristalino. Los resultados fueron
que el pastoreo rotativo produjo
un 20 por ciento más pero con
una disminución de la calidad del
forraje. Esto sin duda se debió a
que los protocolos fijos impidieron aumentar la carga y eso trajo
aparejado una disminución de la
calidad del forraje. Como conclusión el propone algo muy interesante y original, realizar pastoreo
rotativo en invierno y acelerar
mucho la rotación en primavera

lo cual se transforma en un pastoreo continuo.
Juan Carlos Millot, investigador de Facultad de Agronomía, fitomejorador desarrolló
cultivares de especies exóticas
como avena y festuca, también
de especies nativas como Paspalum y Bromus; trabajó incluso en el mejoramiento de otras
como sorgo de Alepo, caraguatá
forrajero y cola de liebre. Incursionó en temas de manejo donde
propuso un ensayo en diferentes
zonas del país, que contemplaba
diferentes períodos de descanso
(así es, 20, 40, 60 y 80 días). El
destacaba el concepto de heterogeneidad vegetal afirmando que
“el pastoreo rotativo no es una
estampilla que se pueda pegar
en cualquier lado”, No todos los
campos responden igual al manejo mejorado, en unos aumentan la frecuencia de especies finas y aumenta la producción (así
es, campos profundos) y en otros
la respuesta es mínima (así es,

suelos superficiales o rasos).
Hoy en día se están llevando a cabo excelente investigaciones que monitorean pastoreos rotativos mirando a su vez
otras temáticas como carbono en
el suelo y la información pública
hasta el momento no muestra
ventajas sistemáticas de un sistema frente al otro, existiendo
muchas veces efecto confundidos entre ajuste de carga y sistema de pastoreo.
Lo cierto es que la investigación y todas las instituciones vinculadas al campo natural
hoy en día están proponiendo un
mensaje claro y único. La importancia de trabajar con más pasto. Medida muy sencilla, de alto
impacto pero muy poco aplicada.
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Atando algunos cabos
Teague investigador mencionado anteriormente destaca
los principios para un manejo
exitoso del pastoreo. Dichos prin-
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cipios pueden ser cumplidos por
diferentes sistemas de pastoreo.
En cada caso debemos manejar
diferentes variables. Por ejemplo,
para lograr un correcto control de
la presión de pastoreo (PP) en el
espacio y en el tiempo, en pastoreo rotativo debemos tener en
cuenta la dotación, las ocupaciones y descansos, la carga instantánea y las subdivisiones, mientras que para pastoreo continuo,
debemos prestar atención a la
dotación, al uso de atractivos (por
ejemplo, sal), infraestructura (por
ejemplo disposición de la sombra
y aguadas), todo esto en función
de la heterogeneidad vegetal existente. Dichas vinculaciones y otras
pueden ser visualizadas en la figura a continuación (Figura 1).
Profundizar en esta figura
daría para otro artículo más, pero
los productores eligen uno u otro
en función de la facilidad, de los
costos, de los gustos, de la edad,
de la disponibilidad de tiempo y de
muchas otras variables, pudiendo lograr resultados similares con
uno u otro sistema para el cumplimiento de sus finalidades.
No olvidarse que en el Uruguay así como no es muy común
ver un pastoreo rotativo (a pesar
que últimamente han aumentado mucho) tampoco lo es ver un
pastoreo continuo con la dotación
ajustada.

ón. Así hagamos muchos potreros,
el tema no se soluciona y se da lo
que Voisin llamaba “aceleración
fuera de tiempo”, que no es más
que volver al mismo potrero después de un tiempo y que el mismo
no haya tenido tiempo suficiente
para recuperarse.
No todas las comunidades
vegetales responden igual a los
manejos controlados ni reaccionan
igual frente a eventos extremos.
Los productores combinan
las diferentes variables, ecológicas, económicas y sociales para
cumplir sus finalidades, entre todas ellas los sistemas de pastoreo
ocupan una pequeña proporción.
La concepción del éxito
para unos no es la misma que para
otros. Depende de si se logran o no
el cumplimiento de las finalidades.
Todos los sistemas tienen ventajas y desventajas, lo importante es
la capacidad de adaptación para
permanecer y cumplir objetivos.
Para ello deberíamos trabajar en conjunto e investigar bajo
un marco conceptual de manejo adaptativo, porque en muchos
casos se ha investigado en otra
escala, con falta de flexibilidad y
sin incorporar la dimensión humana. Debemos aplicar el principio
de consiliencia. La consiliencia es
el uso de diferentes conocimientos
para la resolución de problemas.
Un claro ejemplo de consiliencia
es la teoría de la evolución, donde
Algunas consideraciones y algunos la llaman “consiliencia inductiva”.
reflexiones finales
Hay determinados principios
básicos
de manejo del pasAcerca de los artículos
toreo que se pueden cumplir a
No hay sistema de pasto- través de diferentes sistemas de
reo que pueda compensar errores pastoreo.
groseros en el ajuste de la dotaci-

Acerca de nuestra experiencia
Es necesario cambiar la retórica (lo que se habla) de la confrontación (mantenerse en actitud
de oposición) por la de la complementación.
Es en vano la búsqueda
de arquetipos (prototipos ideales)
de sistemas de pastoreo, no hay
un sistema único que contemple
todas las complejidades de los
sistemas ganaderos. Pensarlo no
solamente es ingenuo sino poco
inteligente.
Es común ver en la realidad la convivencia y complementariedad de diferentes sistemas de
pastoreo en los establecimientos.
Existen innumerables sistemas de
pastoreo, muchos aún no conocidos y aún menos entendidos. Debemos entender lo que hacen los
productores. Lo que sí es malo, es,
sistemas de pastoreo con sobrecarga, eso se debería desterrar.
En pasturas artificiales de
alta producción, sí o sí se debería
utilizar el pastoreo rotativo.
En campos naturales mejorados el pastoreo rotativo puede favorecer la anualización. En
caso de leguminosas anuales que
se pueden tornar dominantes (y
a su vez fijan mucho nitrógeno),
descansos primaverales pueden
determinar buenas semillazones
de especies anuales (así es Rincón y raigrás) que al morir dejan
espacios vacíos pasibles de ser
colonizados por especies anuales
o malezas, entre ellas, la gramilla.
Se suma a esto, el hecho de debilitar el esqueleto de campo natural
que está constituido por especies
perennes de verano como el pasto
horqueta-grama forquilha (Pas-
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palum notatum) y el pasto chato
(Axonopus affinis).
La racionalidad no es patrimonio de ningún sistema de
pastoreo sino que todos pueden
ser racionales. No son buenos en
las discusiones los fundamentalismos, es importante generar infor-

mación para discutir con evidencia.
Volviendo a la introducción
del artículo deberíamos evitar con
argumentos que esta discusión
sea de suma cero, que uno gane y
otro pierda sino que sea de suma
positiva donde en los establecimientos convivan varios sistemas

con la sinergia que ello puede determinar. Pasemos de la confrontación a la complementación.
Agradecimiento: a mi colega Marcelo Benevenga Sarmento por entender que este trabajo
puede ser de interés para nuestros
hermanos brasileños.

Figura 1. Princípios de manejo de pastizales. Variables a tener en cuenta según sistema de pastoreo para el logro
de principios de manejo exitoso del pastoreo. Fuente: adaptado de Teague et al. (2013).
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PRODUÇÃO & SUSTENTABILIDADE
Alianza del Pastizal promovendo pecuária
competitiva em campos nativos.
Conceitos passados aos seus membros por meio de:
•

Unidades demonstrativas;
•

•
•

Dias de campo;

Encuentro de Ganaderos;

Seminários e eventos técnicos.
•

Consultorias individuais;

Seja membro! Junte-se a nós!
alianzadelpastizal.org.br

alianzadelpastizalbr

@alianzabr

secretariabrasil@alianzadelpastizal.org.br
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Iniciativa Conservacionista

Pastizales Naturales del Cono
Sur Sudamericano
El camino de la conservación
Aníbal Fernando Parera (*)
Biólogo conservacionista, Argentino.
E-mail: afparera@gmail.com

H

ace ya un par de décadas que, como “biólogo de la conservación”, me tocó reflexionar y tomar acción acerca de los pastizales naturales de la extensa región del
Cono Sur que llamamos “pampas” y que originalmente se extendía por espacio de una cien millones de hectáreas, en lo que el ingeniero agrónomo
argentino Osvaldo Soriano llamó “Pastizales del
Río de la Plata”.
Hago hincapié en mi formación pues a menudo –y también afortunadamente–, son ingenieros agrónomos, veterinarios e incluso productores
rurales, quienes embanderan la conservación de
los pastizales y en ocasiones los abordajes resultan diferentes. El título académico es en verdad
un artificio inventado recientemente para biólogos que, inclinados a la conservación de la biodiversidad, solemos salirnos del molde y adoptar
herramientas propias de otras disciplinas, como la
comunicación, sociedad, política y relaciones públicas, en procura de nuestro cometido.
Sobrevolaré en este escrito conceptos y
momentos vivenciados por una entidad que resultó atravesadora de fronteras políticas, sociales y disciplinarias y que dimos en llamar “Alianza
del Pastizal”, de la que fui participante en etapas
preparatorias y coordinador durante sus primeros
años.
Antes aún, hacia finales de los 90, ejercía
mi labor desde la Fundación Vida Silvestre Argentina y ya me tocaba lidiar con pastizales naturales y
la conservación del críticamente amenazado venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer).
Su presencia parecía desperdigada en poquísimos
y aislados sectores, algo que también observába-
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mos para el caso de ciertas aves amenazadas de
extinción en los pastizales, como el tordo amarillo
(Xanthopsar flavus), la loica pampeana (Sturnella
defilippii) y el yetapá de collar (Alectrurus risora).
Comenzamos entonces a advertir que estas
especies podrían ser indicadoras de sitios valiosos
para la conservación de este amenazado ecosistema. Conseguimos entonces los primeros recursos
en los Estados Unidos y a través de Kaplan Foundation, para proponer un ejercicio de identificación
de las áreas más valiosas de los pastizales, convocando a expertos de Brasil y Uruguay para definir
lo que llamamos AVP o Áreas Valiosas del Pastizal
(Bilenca y Miñarro, 2004).
Pocos años después, cuando me plantearon desde BirdLife International (BLI) y sus organizaciones asociadas en la región –todas entidades
dedicadas primordialmente al estudio y la conservación de las aves silvestres– redactar un ambicioso proyecto de conservación para los pastizales
y sus aves silvestres en declive, aun primaba cierta
inclinación a pensar en términos de “áreas naturales protegidas”. Me refiero a aquellos espacios
del territorio destinados a la conservación bajo
figuras de parques y reservas naturales, diferenciados de aquellas áreas “de sacrificio”, donde el
hombre podría realizar las transformaciones necesarias para obtener granos, maderas, combustibles, leche o carnes.
Reconozco que aquel era un colectivo de
personas con talentos especiales: uruguayos, brasileños, argentinos y paraguayos, conectados a través de un invisible hilo que seguía la ruta de aves
migratorias Neárticas a personalidades científicas
y conservacionistas muy destacadas de las prade-
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ras norteamericanas, en Estados
Unidos, Canadá y México. Como
advertirán los lectores, no haré
uso de nombres de personas en
este artículo, a no ser que ya no
estén entre nosotros, pues son
demasiadas y considero a todas
muy importantes en un largo y
mancomunado proceso, como
para realizar una riesgosa y posiblemente injusta selección.
Muy pronto pudimos entender que la región de los pastizales del Cono Sur Sudamericano planteaba un desafío atípico.
Aquí no había mucho espacio
para el desarrollo de áreas protegidas, las tierras ya estaban
repartidas y en su abrumadora
mayoría tenían títulos privados.
Apenas superaban el 2 % las tierras fiscales y menos del 1 % eran
áreas protegidas oficiales, en su
mayoría con deficiente implementación.
Las tierras privadas estaban dedicadas, principalmente, a
la producción de alimentos y en
una proporción cercana al 50 %,
los pastizales no eran más un
recuerdo del pasado, ya enteramente transformadas por cultivos industriales y permanentes.
Sin embargo, la otra mitad estaba ubicada fuera de los núcleos agrícolas y gozaba de cierta
apariencia de pastizales agrestes. Esto podía ser advertido en
imágenes de satélite, donde el
rabioso cuadriculado colorado de
la intensidad agrícola se atemperaba para devenir en grandes
paños pardo-verdosos y homogéneos. Amplias zonas del litoral
fluvial del Plata, la depresión del
río Salado, el semiárido occidental argentino, el norte y este de

la República Oriental del Uruguay, la “campaña” de la frontera austral del Brasil y ciertas
zonas australes del Paraguay.
Estas áreas periféricas y
marginales a los núcleos de intensificación productiva, todavía
extensas, eran expresiones del
impresionante elenco de 400 especies originales de gramíneas
nativas y contaban con la presencia de las aves migratorias
que despertaban la pasión de los
ornitólogos norteamericanos y
de otras amenazadas residentes,
que desvelaban a los locales.
¿Quién había comandado éste estado de cosas? ¿Alguien había resuelto que esto no
se transforme aún?… Cuando la
mesa de concertación sobre la
conservación de aves y pampas
me confió poner en marcha el
proceso –arribaba hacia el año
2006 el apoyo financiero de la
Ley de Aves Migratorias del gobierno estadounidense y pronto
se sumarían refuerzos del Banco
Mundial y poco más adelante de
una generosa fundación danesa
llamada Aage V. Jensen Charity
Foundation–, atravesé los campos de la región junto a los referentes de cada país, para comprender que estas no eran tierras
ociosas, sino productivas.
Allí vivían familias, existían industrias y el trabajo era
una obligación cotidiana. Un territorio mayormente dedicado a
la producción de carne vacuna
a campo natural, donde la faena rural se realizaba en grandes
extensiones y las vacas vivían a
campo abierto, libres del confinamiento típico de áreas intensamente cultivadas y en densida-

des “ecológicas”, cercanas a las
que el ambiente puede sostener en base a la oferta forrajera
espontánea (1 a 5 cabezas por
hectárea, por ejemplo), produciendo terneros para engordar en
regiones más intensivas o bien
sumando kilos de carne saludable localmente, ya sea con destino
de consumo interno o de exportación.
Era entre las vacas “al
natural” donde estaba el tesoro
que estábamos buscando. Pronto entendimos que estos rodeos y la economía que sostenían,
eran responsables de demorar,
a nuestro favor, el avance de la
frontera agrícola y la consecuente transformación definitiva de
los pastizales.
En suma, sin buscarlo y
acaso sin saberlo (¿o sí lo sabían?... Y ¿también lo decían?
Y acaso… ¿no los escuchábamos...?), los productores ganaderos del campo natural estaban
conservando, al tiempo que sus
tradiciones, el suelo que pisaban. Y nos llevamos una sorpresa mayor aún, pues al parecer
tenían mucho más en común –
aunque permanecieran en países
diferentes, sin contacto alguno
con sus vecinos– que el resto de
la sociedad alejada del mundo
gauchesco. Había una conexión
subterránea entre la gente de
las pampas, una trama hecha de
tiento trenzado de gauchos jinetes que permanecían tras un rodeo vacuno a través de los tiempos.
Debíamos trabar relaciones de amistad con los productores rurales para emplear con
justicia una palabra: “alianza”.
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Era lo más parecido que encontrábamos en el léxico local para
emular lo que los estadounidenses habían consolidado hacía
años como una particular “Joint
Venture” que llamaban “Prairie
Pothole Joint Venture”), cuya traducción directa nos parecía literalmente imposible. Lo que no
conseguíamos imaginar aún era
la posibilidad de una alianza única, que envolviera actores de los
distintos países enlazados. Quién se encuentre con material de
la época podrá advertir, para su
sorpresa, que se panfleteaba un
proyecto de “alianzas”, claro, una
por cada país.
No olvidaré aquella gira
mágica –también misteriosa
acaso–, con autoridades del US
Forest Service (Cooperación Internacional para las Aves Migratorias), cuando en abril de 2007
visitamos cada uno de los países
del Cono Sur y nos reunimos con
gauchos referentes. Entre ellos,
al desaparecido Fernando Adauto Loureiro de Souza, productor
rural de Lavras do Sul (RS Brasil)
e influyente dirigente ruralista
con claras ideas de producción
conservacionista. Claro, hicimos
buenas migas en poco tiempo.
Al terminar el viaje, la
funcionaria a cargo y antigua
coordinadora de la innombrable
reunión americana de las praderas, me preguntó: ¿A qué destinarías un dinero que sobró en las
cuentas del año pasado si tuvieras que ayudar a conservar aves
y pastizales de las pampas? Por
un minuto pensé en los gauchos
brasileños. Ellos encarnaban un
modelo a seguir y eran también
un exponente de lo más “diferente” –pero curiosamente “igual”–
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que me había tocado conocer en
la materia. Conquistar un lenguaje común y una relación fluida entre actores que mantenían
semejante distancia, nos permitiría pensar en lo imposible: pasar del plural al singular y hablar
de una Alianza, sin importar que
unos habláramos español y otros
portugués.
Le contesté que con su
aporte podríamos organizar una
primera reunión internacional
de ganaderos conservacionistas y que Brasil ofrecía el sitio
más oportuno. Así nació el “Primer Encuentro de Ganaderos de
Pastizales Naturales del Cono
Sur” realizado ése mismo año. El
entusiasmo cundió y dichos encuentros no dejaron de realizarse
cada año, en forma rotativa entre los cuatro países.
Habiendo conseguido el
acercamiento de conservacionistas y productores, el siguiente
paso sería asumir que, si los ganaderos que practicaban el tipo
de ganadería conservadora de
pastizales, recibían señales de
aprobación y estímulo (comenzamos a emplear la palabra “incentivos”), podría ralentizarse la
incesante tasa de conversión de
pastizales, que significaba también la lenta extinción de los ganaderos del campo natural.
Estos incentivos podrían
provenir del mercado como de
los gobiernos, pero de algo estábamos seguros: el aplauso servía
pero no bastaba. Los estímulos
debían alcanzar el bolsillo de las
personas, pues la ganadería no
era un hobbie, sino un medio de
vida.
Ahora teníamos entre
manos un ensayo de respuesta
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al avance avasallador de la agricultura y las forestaciones, ésta
última una propuesta productiva
tan novedosa como vigorosa, especialmente competente en zonas marginales y distantes como
la que nos ocupaba.
La flamante Alianza del
Pastizal ya estaba pertrechada
con nuevas armas y un importante número de adeptos, para
cuando reunimos una verdadera
“fuerza de elite”, con el cometido
de pergeñar las bases de un sistema de “certificación” de carnes
del pastizal. Lo hicimos a través
de una nueva gira por la región,
donde sumábamos a expertos en
distintos escenarios. Aquello fue
muy deportivo en mi caso, pues
empezó y terminó en Mercedes,
mi casa. La mesa de reuniones
y deliberación permanente era
mi propio vehículo –una gran
camioneta carrozaba donde, por
fortuna, entraban muchas personas–, que recorrió entonces varios miles de kilómetros.
Con el nuevo sistema,
los productores podrían inscribir
sus campos completos para que,
bajo ciertos estándares que ponto lograríamos acordar y consolidar, los animales logrados en sus
propiedades serían portadores
de un sello que se trasladaría
hasta las góndolas o la mesa de
los consumidores, locales o extranjeros. El premio a los productores podría llegar por el lado de
una demanda preferencial o un
diferencial de valor, pero estaba
claro que nada de ello ocurriría
sin un sistema de identificación
confiable.
Estos son procesos largos y trabajosos, máxime cuando requieren reunir el consenso
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de múltiples actores en varios
países y adaptar protocolos a
normativas locales. Por eso, el
día que volvimos a Brasil para
un quinto “encuentro” –era ya
el año 2011– y en la mesa se
servía el primer bife certificado
por la Alianza del Pastizal, pude
sentirme plenamente satisfecho.
Aquella carne roja, firme y jugosa, sabía a reconocimiento por
el empeño de muchas personas,
técnicos, asesores, científicos y
productores.
Sabíamos que instalar el
sistema y obtener beneficios sería un camino lleno de obstáculos y que uno de los más lastimosos era el descreimiento ante
tamaño desafío. Con el tiempo y
en base a gran persistencia de
mis compañeros – ya que a mí
me tocó emprender otros caminos por entonces–, los procesos
de certificación de campos y carnes, fueron cobrando altura y en
cada país tuvieron su cuota de
buen suceso, todavía en progreso (cuadro).
Por mi parte, en algún
momento de esta historia tuve
la oportunidad de ofrecer un discurso en las oficinas centrales
del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), en la ciudad de
Washington, DC. Procuré llamar
la atención sobre la responsabilidad que cabía al organismo de
financiamiento al impulsar financieramente ciertas actividades
productivas que venían transformando de manera irreversible los pastizales naturales del
Cono Sur. Integré aquella misión
junto a muchos de los mismos
talentosos dirigentes de las organizaciones de BirdLife Interna-

tional, su jefe para las Américas
y referentes de una prestigiosa
entidad norteamericana de conservación de aves llamada The
National Audubon Society.
En los pasillos del sobrio edificio, una funcionaria que
manejaba la cartera de ayudas
denominada “Bienes Públicos
Regionales” nos indicó la posibilidad de presentar un proyecto
para obtener un fondo no reembolsable. La palabra “público”
olía a oportunidad, nos traía la
posibilidad de atraer a la mesa
del pastizal a los gobiernos, actor
hasta entonces ausente. De esta
forma, tendríamos la chance de
operar para que los incentivos
se convirtieran en algo oficial,
basados primordialmente en el
reconocimiento de los servicios
ecosistémicos que los pastizales
brindan, en silencio, a toda la sociedad.
Soñar este nuevo escenario nos llenó de energías y
pronto me aboqué a la redacción
de una propuesta al BID, algún
tiempo después, aprobada. Mis
compañeros tuvieron la delicadeza de convocarme a ejecutar
las acciones como coordinador.
Corría el año 2012 y esta vez los
actores serían de “estreno”, pues
se trataba, primordialmente, de
representantes de los gobiernos.
Aquellos debieron ser algunos de los meses más intensos de mi vida profesional, con
vuelos y extensas jornadas al volante en rutas, para llegar a cada
una de las capitales de los cuatro países, organizando reuniones y talleres recurrentes, con un
fiel y eficiente compañero de andanzas uruguayo asignado por el

banco. Un esfuerzo ampliamente premiado por la conformación
de un equipo de profesionales
de primer nivel, pertenecientes
a universidades e institutos de
investigación y por el involucramiento por parte de funcionarios
de los gobiernos. Algo como no
recuerdo en mis treinta años de
gestión para la conservación de
la naturaleza.
El ingrediente especial de
ese proyecto fue la conducción
administrativa que recaló en manos de la más pequeña de las organizaciones que pertenecían a
la familia BLI: Aves Uruguay, que
realizó un ejercicio encomiable y
“codo a codo” con las oficinas del
BID en Montevideo.
Los productos técnicos e
incluso legales logrados permitieron alentar un sueño que al
día de hoy espera su cristalización. Con la suma de herramientas
disponibles, unas técnicas como
el ICP (índice de conservación
de pastizales naturales), cuyo
paquete de aplicación incluye
un manual para el productor; y
otras logradas como la Ley de
Pastizales Naturales de la provincia de Entre Ríos, de reciente
promulgación, existe una hoja de
ruta trazada que espera implementación.
Mientras tanto, las vacas siguen rumiando en los pastizales naturales de unas 40
millones de hectáreas agrestes y
los productores, por mucho tiempo considerados enemigos de su
conservación, son observados
hoy, por buena parte de la sociedad, como los renovados héroes
del pastizal.
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(*) El autor es biólogo de la Universidad de Buenos Aires, ex director de la
Fundación Vida Silvestre Argentina y
fue el primer Coordinador de la Alianza
del Pastizal. Es autor de 10 libros tiene
unos 400 artículos publicados en temas
de conservación en su país y la región.
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Alianza del Pastizal hoy
Su coordinador es el ingeniero agrónomo uruguayo Nicolás Marchand, con BirdLife International (con
sede central en Cambridge y oficina para las Américas en Quito), al comando de sus destinos.
Recientemente se han fortalecido las instancias de gobernanza local para cada uno de los cuatro países
que a integran, siendo las entidades representantes Aves Uruguay, Aves Argentinas, SAVE Brasil y Guyra
Paraguay.
Sigue creciendo su impacto en el territorio, con más de 500 establecimientos rurales “miembros” y casi
600 mil hectáreas entre los 4 países.
Otras entidades han surgido en el continente de manera relacionada o inspirada en la experiencia del
Cono Sur: Alianza Sabana (Colombia), Iniciativa de la Reserva Barba Azul de Bolivia, Iniciativa de Ganaderos del Desierto de Chihuaha (México) y Ganaderos de Audubon (Estados Unidos de América).
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Projeto Estâncias Gaúchas
Marcelo Fett Pinto

Eng. Agr. Consultor, Produtor
E-mail: marcelofettpinto@estanciasgauchas.com.br

O

sonho de ter uma iniciativa genuinamente Rio-grandense, controlada unicamente pela gente do campo, que valorizasse
a natureza gaúcha, tanto em termos de
meio ambiente quanto pelo ser humano que está
sobre o campo; a sua história intrinsecamente vinculada à pecuária, produzindo alimentos, fibras
e couro de forma responsável, se concretizou na
Expointer 2019, já estreando na Vitrine da Carne
Gaúcha, com a desossa de uma carcaça bovina
com qualidade irretocável fornecida pela GAP Genética, realizada pelo consultor Marcelo Bolinha,
referência em carnes.
O Rio Grande do Sul é um estado privilegiado para a produção pecuária, onde existe uma
feliz coincidência que une o gado ao campo nativo.
Na pré-história, existiam animais que pastavam, e
com a sua extinção, sobraram os belos campos e,
há cinco séculos, o gado foi introduzido na América, mantendo esse equilíbrio coevolutivo entre os
ambientes campestres e os animais que comem
capim e que transformam fibra em proteína da
mais alta qualidade!
O projeto que fomenta e estimula a pecuária sustentável já tem registro da marca Estâncias Gaúchas, deferido junto ao Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI); possui indústria
frigorífica parceira; está em tratativas para posicionamento da carne com a marca no mercado,
e concretizou passos importantes para a valorização e visibilidade do couro gaúcho, através de uma
marca francesa que impacta o mundo da moda
com produtos de qualidade e responsabilidade so-
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cioambiental.
Os campos gaúchos, com suas cores, pessoas, flores e histórias tão inspiradoras de poesias,
cantadas e declamadas, com serviços ecossistêmicos ainda intangíveis, mas já perceptíveis, nos
mantêm fortes e confiantes, para seguir fomentando a produção sustentável, a valorização do
homem do campo em sua essência e à biodiversidade.

Logo da marca Estancias Gaúchas

Biodiversidade

Biologia e ecologia x mitos
sobre a biodiversidade do Pampa (PARTE I)
Luciano Moura de Mello

Biólogo, Dr. Docente do Colégio Militar de Santa Maria, RS.
E-mail: luciano_moura_biologia@yahoo.com.br

“[…] pouca coisa sobre a biologia dos animais é mais
importante do que conhecer o que estes bichos comem
ou por quem são comidos...”.

Q

biente, resistindo tanto a eventos extremos que aqui
ocorreram quanto da chegada do próprio homem,
sempre explorando outros organismos como alimento ou sendo explorados por outros “sobreviventes” ao
longo do tempo. Assim, o que observamos em termos de “conjunto de animais do Pampa” é realmente
o produto de uma teia de inúmeras relações estabelecidas há muito tempo.
Dito isso, cabe ainda destacar que, embora o
homem primitivo também tivesse o poder de impactar as populações existentes de animais silvestres (e
de fato o fez), seu impacto era muitas vezes menor
do que o impacto das nossas ações, hoje.
Neste artigo vamos discutir um pouco do
modo de vida de um mamífero com o qual convivemos com certa frequência no Pampa, quase sempre,
esbarrando em informações incorretas: o Gambá-de
-orelha-branca, o qual muitos conhecem por “raposa”, não se aproximando de fato de ser uma “raposa”.

uando pela primeira vez eu tive contato
com esta ideia inicial, ainda no curso de
graduação, imediatamente ela me produziu
um especial interesse. Parece que, de alguma forma, ela continha algum tipo de “informação
chave” que seria importante para um entendimento
sobre a natureza dos animais que eu ainda não tinha
tido acesso. Pouco tempo depois, esta informação,
bastante simples, como se pode perceber, não só fez
com que toda a ecologia fizesse sentido como talvez
tenha sido a coisa mais importante que aprendi com
a querida amiga e professora Clélia Maria Martins.
O que pretendo demostrar neste ensaio é:
como o conhecimento sobre o que alguns dos nossos
animais silvestres (realmente) comem pode nos ajudar muito na mudança de alguns paradigmas em relação à fauna. Não há nenhum grande problema em
desconhecer o que os animais comem… O problema
existe quando informações equivocadas geram comportamentos consequentemente equivocados e tais
comportamentos geram um combate indiscriminado.
Logo, o objetivo aqui é abordar alguns aspectos da
biologia e da ecologia destes animais como forma
de permitir uma convivência mais amistosa entre homem e natureza. Entretanto, o acesso a esta leitura
nos torna um pouco mais responsável com a contribuição positiva para que estes animais continuem
mantendo seu papel na delicada rede de interações
presentes no ecossistema em que vivemos.
Uma pequena pausa: entender que os animais que estão vivendo neste ambiente, o fazem há
muito tempo antes de o homem chegar aqui, o que
aconteceu por volta dos 11-12 mil anos atrás. Este
fato mostra que estes animais constituem verda- Gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris Lund, 1840)
deiros “sobreviventes” da história natural neste am- White-eared Opossum. (Fotografia: Fede Eggstein).
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Este animal pode atingir
de 60 a 90 cm (com a cauda).
Nesta espécie, do mesmo grupo
dos cangurus, as fêmeas também
possuem uma bolsa no ventre, a
bolsa marsupial, bem desenvolvida e que pode abrigar de sete a 11
filhotes de cada vez, gerados em
média, três vezes por ano.
A pelagem pode apresentar variações de tonalidade sendo
geralmente cinza mais escura em
animais jovens e mais esbranquiçada em animais mais velhos.
O Gambá-de-orelha-branca tem hábitos noturnos, podendo
subir em árvores com facilidade
para refugiar-se ou buscar alimento, usando a cauda preênsil para
agarrar-se aos galhos. Quando
perseguido, o Gambá pode fingirse de morto ou exalar um cheiro
muito forte produzido por glândulas axilares.

Gambá-de-orelha-branca. Didelphis albiventris Lund, 1840. White-eared Opossum.
Todas as imagens foram obtidas em iNaturalist. Disponível em https://www.inaturalist.org/taxa/42658-Didelphis-albiventris, acesso em 23 de agosto de 2020.

Os Gambás possuem uma
ampla distribuição na América do
Sul, beneficiando-se de uma dieta onívora e bastante diversificada, alimentando-se, sobretudo de
pequenos animais (invertebrados
e vertebrados) e frutos silvestres.
Entre os animais vertebrados que
consome estão: lagartos, cobras,
sapos, rãs e pererecas, preás e filhotes de pássaros.
Este animal pode causar
alguns inconvenientes ao homem:
por ser um onívoro oportunista,
pode aproximar-se de casas para
buscar alimento em lixeiras, paióis ou galinheiros onde pode alimentar-se de aves ou de ovos.
Por ser um animal noturno, pode
refugiar-se dentro de construções
como casas ou galpões, usando o
forro e outros espaços (coberturas
e amontoados de madeiras) onde
possa se proteger durante o dia.
Para evitar estes problemas, recomenda-se a adoção
Gambá-de-orelha-branca. Didelphis alde medidas como, por exemplo:
biventris Lund, 1840. White-eared Oposproteger as aves em galinheiros
sum.
fechados e evitar especialmente
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aberturas que possibilitem que
estes animais entrem nos forros
e coberturas das casas: medidas
simples que podem garantir a
permanência destes animais sem
provocar maiores inconvenientes.
A característica dada por
seu hábito oportunista e uma
alimentação variada faz destes
animais organismos muito importantes para o controle de alguns
vertebrados indesejados junto do
convívio humano, como, por exemplo, ratos e serpentes, entre elas
a Jararaca (Bothrops jararaca) e,
provavelmente, outras espécies de
víboras das quais os gambás também podem se alimentar eventualmente, ainda que sua alimentação seja predominantemente
formada por invertebrados.
A análise fecal do Gambá-de-orelhas-brancas demonstra
esta dieta baseada em invertebrados. Eles se alimentam principalmente de coleópteros, diplópodes
e opiliões, além de frutas e sementes (alguns estudos mencionam
dezenas de espécies vegetais consumidas!) e, em uma parte menor,
vertebrados (especialmente aves,
répteis, mas também pequenos
anfíbios, mamíferos e peixes).

Coleópteros

Diplópodes
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A viabilidade das sementes presentes nas fezes do Gambá mostra que este animal configura um importante dispersor de
espécies vegetais, já que muitas
sementes de uma significativa diversidade de plantas mantêm a
capacidade de germinar após os
frutos passagem pelo trato digestivo destes animais.
Muitas das espécies de
plantas ingeridas pelo Gambá

possuem comportamento pioneiro, possuindo grande quantidade
de frutos e sementes pequenas.
A área de vida de um macho, por
exemplo, pode ser de mais de 100
ha (e em torno de 12 ha para fêmeas), sendo, portanto, capaz de
aumentar muito a distância de
dispersão destas sementes das
espécies que se alimenta, demonstrando sua importância na
regeneração do meio ambiente.

Como vemos, um pouco de
informação sobre a biologia e ecologia dos Gambás nos mostra que,
atentando para alguns aspectos
voltados para a proteção das aves
e das construções no ambiente
rural e periurbano (por onde estes
bichos podem circular), garantir
a sobrevivência dos Gambás no
Pampa é um grande serviço que
prestamos ao nosso bioma!

Bothops jararaca. Fotografia: Bernardo Ferraz.
Fonte: iNaturalist. Acesso em 23 de agosto de
2020.

Distribuição do Gambá-de-orelha-branca. Os pontos marcados no mapa
mostram registros confirmados realizados na plataforma e a área marcada
em vermelho assinala sua zona média de distribuição da espécie na América
do Sul.
Fonte do mapa: iNaturalist. Disponível em https://www.inaturalist.org/taxa/42658-Didelphis-albiventris, acesso em 23 de agosto de 2020.
iNaturalist. Acesso em 23 de agosto de 2020.
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Más allá de la carne: los regalos
de los pastizales

Marcelo Benevenga Sarmento
Eng. Agr. Dr. Docente. Pecuarista.
E-mail: marcelobs05@hotmail.com

Introducción
Cuando se habla de cualquier sistema productivo el tema principal es la obtención de una buena renta que pague los costos de producción y nos
permita mantener bien estar y calidad de vida. ¡Eso
no se discute! ¿Pero y si para lograr buenas ganancias
y calidad de vida en nuestros predios a largo plazo
tendremos que mirar hacia otras variables que hasta
entonces no percibíamos o al menos no mensurábamos? Bueno, a esos recursos lo llamamos servicios
eco-sistémicos y nos son ofertados por la naturaleza
como un regalo. Por definición, son todos los bienes,
servicios o productos generados por los recursos naturales, seres vivos, pastizales, montes, suelo, clima,
agua y que pueden mantener o mejorar el bien estar
humano. Dichos servicios son clasificados en provisión, regulación, soporte y culturales. Todo lo que hacemos en nuestros predios, empresas y en nuestras
vidas influye positivamente o no en la calidad y oferta de esos servicios.
En la última década los servicios eco-sistémicos han sido tema destacado a nivel global no solamente por los ambientalistas sino también en el
contexto productivo y político. Más allá de lo que se

48

Revista Campo Nativo & Pastagens | Nº 02

produce en las estancias, industrias, comercio y turismo, se discute dónde y cómo podemos producir y
mantener la oferta de los servicios que son esenciales a la supervivencia humana.
Diversos estudios realizados en Brasil, Uruguay y Argentina afirman que es posible obtener productividad y conservación de los pastizales sin perder
competitividad en la actividad ganadera y además
mantener esos servicios. Para eso hay que seguir las
buenas prácticas en las actividades pastoriles que
van desde un buen protocolo sanitario, el bien estar
animal, adecuado ajuste de carga, diferimiento estratégico, calidad de las aguadas hasta el control de
costos de producción e inversiones y tantas más.
Manejar pasturas naturales es sin duda mucho más difícil que manejar un verdeo o una pastura. Además de manejarla si pensamos también en
conservación pasamos a convivir con un abanico de
variables bióticas y abióticas que se interrelacionan
de modo sistémico y dinámico. Los investigadores
nos dicen que tenemos que cuidar la altura del pasto,
que el ganado tiene que comer X o Y e que come
más en una condición y si hacemos tal manejo no
va a funcionar. Ufa, la cosa ya no venía muy fácil y
nos están diciendo para hacer monitoreos frecuen-

Biodiversidade

tes, cuidar el bien estar animal,
manejar la estructura y la heterogeneidad y otras cosas más. Por lo
tanto, gestionar predios es mucho
más que manejar el ganado y los
pastos hay que tener una visión
sistémica.
Cuando se habla de conservación de pastizales en la región Pampeana es importante
comprender que más del 80 % de
esas áreas están en propiedades
privadas, lo que hace que se piense en estrategias y proyectos que
“hablen” con los ganaderos y sus
distintas condiciones productivas,
ambientales y sociales, sean chicos o grandes, familiares o empresarios. De no ser así la estrategia
de asistencia técnica no será eficiente.
A pesar de la importancia
del tema son escasos los estudios
que investiguen el perfil y las prácticas de manejo de campo de los
ganaderos de la región Pampeana.
En ese contexto desarrollamos un
proyecto para evaluar el perfil y
las prácticas sostenibles de manejo de los ganaderos en relación
a los pastizales y al ganado. En
ese sentido hicimos entrevistas a
160 productores de la región de
Campaña y Fronteira Oeste del Rio
Grande del Sur, Brasil, también a
ganaderos de los departamentos
de Rivera y Cerro Largo del Uruguay en los años de 2016 y 2017.
El trabajo fue presentado en 2016
en el Encuentro de Ganaderos de

Pastizales de Virasoro, Argentina;
en el Simposio de Agronegocio de
la UFRGS en 2017 y publicado en
capítulo de libro en Brasil. En cada
entrevista investigamos su perfil,
las condiciones de manejo de los
predios, prácticas ganaderas, lo
que entienden por beneficios de
trabajar con pastizales naturales,
además de pedir que sugiriesen
medidas a los organismos públicos y privados para promover la
productividad y la conservación de
los campos naturales. Parte de los
resultados están presentados en
las Tablas 1 y 2 a continuación.
Reflexiones finales:
¿Qué se puede concluir del
estudio con los productores de la
región?
1. Los productores tienen
orgullo en trabajar con el campo
natural y pretenden mantenerlo
para las próximas generaciones
porque el bien estar de sus familias depende de ese recurso. Así,
es posible que otras cuestiones
más allá de lo financiero estén involucradas en la toma de decisión
de los productores con perfil más
conservacionista.
2. Los ganaderos investigados reconocen la importancia
del campo natural pero afirman
necesitar de incentivos para manejarlo y conservarlo correctamente.
3. Además de incentivos fi-

nancieros comentan que necesitan
mejora en la asistencia técnica,
mayor divulgación de las tecnologías y más días de campo.
4. Para los ganaderos el
rigor de las leyes ambientales y
la burocracia gubernamental son
un paso adelante para permitir la
degradación de los campos. Por
otro lado es urgente que sean implementadas políticas públicas de
estado para manejo conservacionista en la región que contemplen
la realidad productiva de los predios.
5. La mejora en el manejo
y conservación de los campos naturales de la región demanda una
mayor participación de los productores en gremiales para que puedan intercambiar las buenas prácticas ganaderas y tecnologías.
6. Los ganaderos necesitan demostrar lo bueno que hacen en sus predios en términos de
manejo, conservación ambiental y
bien estar animal para otros ganaderos y también para la sociedad.
7. El buen manejo en los
predios ganaderos viene asociado
al mantenimiento de los servicios
eco-sistémicos, sin eso no solamente la conservación ambiental
pero también la producción a largo
plazo se pone en riesgo.
8. El cambio en el uso de
la tierra está en manos de los productores y para una mejor gestión
territorial hay que entender lo que
piensan y necesitan.
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Tabla 1. ¿Cuáles beneficios prácticos observas al conservar tu
campo natural?
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Tabla 2. ¿Cuáles aspectos usted sugiere a los organismos públicos o privados para promover la productividad y la conservación
de los campos naturales?
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Planejamento estratégico
na empresa Rural

Daniel Barros

Méd. Vet., Guarda Nova Consultoria.
E-mail: danielbarrosvet@gmail.com

É

bastante incomum imaginar uma pequena e média empresa do setor primário trabalhando com planejamento estratégico;
analisando ambiente externo e interno do
negócio, sua missão, a visão, e os valores, entre
outros. Mas afinal: isto é realmente necessário?
Aonde quero que minha empresa rural esteja no
médio e longo prazo? Quais os principais desafios
que preciso enfrentar para chegar lá? Quais atividades se encaixam no perfil de propriedade que
possuo?
As respostas para todas estas perguntas (e
muitas outras) são encontradas durante um processo fundamental para a gestão empresarial: o
planejamento estratégico. Em geral, o produtor rural destina pouco tempo no planejamento do negócio. O ritmo intenso das atividades diárias dificulta parar um tempo para enxergar o negócio de
uma forma mais ampla.
Os problemas da falta de planejamento
podem causar conseqüências irreparáveis ao negócio. Os principais entraves que vejo nesta fase
são: sub-dimensionar a estrutura visando ‘’conhecer’’ o negócio e, logo após ter que adquirir novas
instalações; tentar introduzir em pequenas e médias propriedades atividades que necessitam de
escala para sua viabilização; imaginar que podese reproduzir os números de pequenas propriedades rentáveis em grandes escalas, sem observar
todas as particularidades do sucesso do pequeno
negócio.
Durante o planejamento estratégico é importantíssimo a presença de um técnico especializado na área de conhecimento do negócio. Neste
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momento será feita a análise do ambiente interno
e externo do negócio. No ambiente interno é analisado quais são as forças e fraquezas do negócio,
por exemplo, perfil do produtor rural, disponibilidade financeira, características produtivas da terra, mão de obra disponível. No ambiente externo,
quais são as perspectivas para os próximos anos, a
localização da propriedade em relação a fornecedores e consumidores, qual a liquidez do negócio,
possíveis concorrentes, riscos, entre outros.
Cada minuto investido no planejamento
certamente possibilitará economia de tempo, dinheiro e esforço do produtor no futuro. Creio que
boa parte das propriedades rurais estão com negócios incompatíveis com suas características, principalmente em relação à área, criando uma falsa
percepção que o agronegócio não é rentável. O
agronegócio é altamente rentável quando baseado em um planejamento estratégico bem detalhado e posto em prática por produtores e técnicos
profissionais.
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Planejamento e tomada de
decisão em propriedades
rurais: Como fazer?

Soraya Tanure

Médica Veterinária, Mestre em Produção
Animal e Doutora em Zootecnia. Professora
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). E-mail: soraya.tanure@ufrgs.br

A

década de 90 foi marcada por profundas
modificações no cenário econômico mundial, onde se destacou a consolidação do
processo de globalização e a rápida transformação das estruturas produtivas visando à adaptação ao novo ambiente macroeconômico.
Sob essa nova ordem mundial, o setor primário, em especial a agropecuária, sofreu modificações na forma de produção e na administração
das unidades produtivas. As propriedades rurais, inicialmente denominadas “fazendas” (no sul do País,
“estâncias”), ganharam o status de empresas, elevaram o grau de profissionalismo nas decisões e,
consequentemente, aumentaram sua rentabilidade,
visando à sobrevivência do negócio ao longo das
gerações subsequentes.
O sucesso da atividade agropecuária está
diretamente relacionado à capacidade dos administradores e produtores de planejar e gerir seus
negócios. No entanto, esta não é uma tarefa fácil.
A agropecuária, diferentemente de outras atividades econômicas, é permeada por características específicas, que incluem a dependência dos recursos
naturais, o complexo ciclo fisiológico das espécies
animais e vegetais, e o longo tempo para retorno
dos investimentos.
De forma genérica, a empresa rural está
imersa em três grandes ambientes: Geral, de Tarefas e Interno (Figura 1).
O Ambiente Geral é constituído por um conjunto de fatores externos que envolvem e influenciam o negócio, enquanto os Ambientes de Tarefas
e Interno correspondem ao sistema operacional da
empresa. Desta forma, a empresa influencia o ambiente, bem como sofre a influência exercida por ele.
Observe que o excesso de informações da Figura 1

(excesso de variáveis) representa um ambiente organizacional altamente complexo e imprime a necessidade do emprego de técnicas quantitativas e
ferramentas gerenciais, capazes de auxiliar o processo decisório e contribuir com a longevidade do
negócio.
Atualmente, várias são as opções ferramentais de auxílio do processo de planejamento e
tomada de decisão de empresas rurais, tais como
softwares comerciais de controle do rebanho, calendário vacinal, planejamento forrageiro e sistemas operacionais de registro contábil. No entanto,
a aquisição de uma ferramenta de auxílio à tomada
de decisão é somente parte do processo de planejamento. O primordial é que o produtor conheça seu
negócio e saiba responder as principais questões
norteadoras de qualquer empresa: O que produzir?
Quanto produzir? Onde produzir? Quando produzir?
Como produzir? Para quem produzir? Quanto custa
produzir? e Quais resultados econômicos deseja obter?
Um aspecto importante a ser destacado é
o fato de muitos (ainda) acreditarem que apenas o
conhecimento dos gestores de empresas rurais, adquirido no ambiente de trabalho pela experiência ao
longo dos anos, é suficiente para enfrentar os problemas. Não se pode deixar de admitir a experiência
direta como um dos mais persuasivos e eficientes
processos de aprendizagem. No entanto, é preciso
entender que o processo de aprendizado no ambiente de trabalho por meio da experiência direta é
limitado e pode desenvolver ou reforçar premissas
e visões equivocadas a respeito do funcionamento
do sistema de produção.
Por isso, o domínio das questões acima citadas é fundamental não apenas para tomar deci-
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sões, mas também para escolher
ferramentas que potencializem
as ações de planejamento e gestão. Lembre-se que o homem domina a máquina, não o contrário.
Contudo, a máquina (ou seja, as
ferramentas de auxílio ao planejamento e decisão) podem
auxiliar as funções básicas da
administração, chamadas de Planejamento, Organização, Direção
e Controle (PODC, Figura 2).
A primeira função da administração, o Planejamento, é a
mais básica das funções, já que
nada pode acontecer até que um
plano seja estabelecido. A criação
e/ou opção dos planos de trabalho utiliza princípios econômicos
e técnicos, tais como orçamentos
e viabilidade técnica do sistema
produtivo proposto. A Organização, por outro lado, visa sofisticar o Planejamento e presa pelo
bom funcionamento da empresa,
atribuindo a cada uma de suas

partes, funções específicas, responsabilidades, unidades de comando, delegação de autoridade,
entre outros.
A terceira função administrativa, chamada Direção,
visa conduzir as ações da unidade produtiva rumo aos objetivos
desejados. Salienta-se que esta
é uma das mais difíceis funções
administrativas e deve, portanto,
receber atenção especial dos administradores e produtores rurais.
Muitas são as dificuldades envolvidas na administração de pessoal, por isso, é preciso ter clareza
de que as empresas são constituídas por pessoas e que o capital
humano de qualidade é um dos
mais valiosos recursos de produção.
A quarta e última das funções administrativas, o Controle,
é o processo que assegura a realização dos objetivos e identifica
a necessidade de modificá-los a

qualquer tempo. Para se obter o
controle das inúmeras situações
e cenários possíveis do sistema
produtivo é necessário comprometimento em acompanhar o
andamento das atividades, avaliar resultados, e tomar medidas
corretivas.
Apenas a implantação das
funções básicas da administração, ou seja, o PODC na empresa
rural, não garante sucesso, porém
contribui enormemente para o
conhecimento do negócio. Na administração, assim como nas técnicas de produção agropecuária,
não existem fórmulas mágicas
ou receitas prontas. Conhecer de
forma detalhada o ambiente de
produção, desde o chão de fábrica (campo) até o consumidor final (atacado e varejo) é uma das
únicas alternativas capazes de
verdadeiramente incrementar e
diferenciar a produção agropecuária, agregando valor ao produto

Figura 1. Ambiente das organizações: Adaptado de Certo e Peter (1993).
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e desbravando novos mercados,
além de permitir o avanço das
imensas fronteiras agropecuárias
(e científicas) ainda mal exploradas no Brasil (e no mundo). Acreditar que os produtores rurais são

capazes de produzir um produto
com características totalmente
diferentes daquelas produzidas
pelos outros setores da economia
e que ainda há muito a produzir,
em quantidade e qualidade, pode

ser o primeiro passo na busca de
qualificação e amplitude de visão
dos homens do campo, bem como
no seu enaltecimento frente à sociedade urbana.

Figura 2. CICLO PODC: Adaptado de DRUCKER (1975).
REFERÊNCIAS
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SOLUÇÃO QUE AGREGA
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE
PROGRAMAS DE QUALIDADE
PROGRAMAS DE CERTIFICAÇÕES
PROCESSOS DA CARNE
PROJETO INSPEÇÃO MUNICIPAL

CONSULTORIA E TREINAMENTO
DIAGNÓSTICOS DE AGRO & NEGÓCIO

“

BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS
Ser o elo de capacitação na cadeia produtiva entre o

BOAS PRÁTICAS INDUSTRIAIS

Agro e os Negócios. Reforçando as vocações do

PROCESSOS INDUSTRIAIS

campo, aperfeiçoando os processos e atuando no

VAREJO / PONTO DE VENDA

melhoramento junto às indústrias, para entregar nas
cidades um produto mais qualificado.

 fac e book.c om/agre ga.agro
 instagram.c om/agre ga.agro
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Saúde Animal

Área livre de febre aftosa sem
vacinação: um novo momento para a
sanidade agropecuária do Rio Grande do Sul

Brunele Weber Chaves
Med. Veterinária. MSc. Fiscal Estadual Agropecuária,
Docente da Urcamp/São Gabriel.
E-mail: bruniweberchaves@hotmail.com

A

data de 11 de agosto de 2020 pode ser considerada um marco histórico para a agropecuária do Rio Grande do Sul, visto a publicação da Instrução Normativa nº 52, pela qual
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) oficializa, nacionalmente, o Rio Grande do Sul
como área livre de febre aftosa sem vacina. Tal feito é fruto do esforço incansável e compartilhado por
entes públicos e privados, além do setor produtivo, e
que representa o degrau mais importante da condição sanitária de produção.
A febre aftosa é uma doença infecciosa. Ela
é causada por agente viral, sendo muito contagiosa e de repercussões econômicas consideráveis. Em
uma população de animais suscetíveis, a morbidade
é de quase 100 %. As espécies suscetíveis são as que
apresentam o casco fendido — sejam os domésticos
como bovinos, bubalinos, suínos, ovinos e caprinos;
bem como os silvestres: javalis, capivaras, cervídeos,
bisão, entre outros. A vacinação preventiva obrigatória, referente aos programas sanitários, está relacionada somente aos bovinos e bubalinos nas zonas
livres de febre aftosa com vacinação. Como sinais
clínicos característicos destacam-se em bovinos: as
vesículas ou suas formas de evolução (íntegras ou
rompidas, bolhas, úlceras, cicatrizes) nas mucosas
oral (gengivas, pulvino dental, palato, língua) e nasal,
focinho, banda coronária, espaço interdigital e glândula mamária. Também são sinais clínicos: febre alta,
anorexia, enfraquecimento (dificuldade de alimentação), sialorreia, descarga nasal, claudicação (dificuldade de locomoção) e prostração. Raramente fatal
para animais adultos, apesar de extremamente debi-

litante, em animais jovens pode causar mortalidade
devido à miocardite. A maioria dos adultos se recupera em duas a três semanas, porém as infecções
secundárias podem retardar a recuperação. Ovinos
e caprinos: apresentam sinais leves da doença. Suínos: geralmente desenvolvem lesões podais severas,
levando a descolamento de cascos e dificuldade de
locomoção.
O vírus é encontrado em todas as secreções
e excreções e pode ser transmitido pelas vias direta
(contato entre animais, aerossóis e suas secreções
e excreções, sangue e sêmen) ou indireta (água, alimentos, fômites, trânsito de pessoas, equipamentos,
materiais, veículos, vestuários, produtos, alimentos
de origem animal), entrando no organismo por inalação, ingestão ou abrasão de pele ou mucosas. Os
bovinos são a espécie mais susceptível pela infecção
via respiratória, tendo sido importantes na manutenção do ciclo epidemiológico da doença na América do
Sul. Os suínos são mais susceptíveis ao vírus pela via
digestória, especialmente pela ingestão de produtos
de origem animal que estejam contaminados (carne,
leite, ossos, queijo e outros). Os bovinos geralmente
são os primeiros a manifestarem os sinais clínicos e
os suínos são considerados hospedeiros amplificadores por eliminarem grandes quantidades de vírus
quando infectados. O vírus pode sobreviver por 24 a
48 horas no trato respiratório humano, podendo ser
disseminado se não forem tomadas medidas preventivas.
A febre aftosa é listada entre as doenças de
notificação obrigatória como categoria 2 (IN MAPA nº
50/2013), sendo obrigatória a notificação imediata
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referente a qualquer caso suspeito. Tal notificação deve ser feita ao
Serviço Veterinário Oficial e é de
responsabilidade compartilhada
entre produtores, técnicos de campo, estabelecimentos agropecuários e demais entes da população.
O diagnóstico diferencial
deve ser feito em relação a doenças vesiculares clássicas clinicamente indistinguíveis que exigem
diagnóstico laboratorial para descartar a febre aftosa: estomatite
vesicular infecção por Senecavírus
A (suínos), exantema vesicular dos
suínos e doença vesicular dos suínos (as duas últimas exóticas no
país).
As medidas aplicáveis em
investigação de casos prováveis
de doença vesicular englobam:
interdição da unidade epidemiológica; colheita de amostras para
diagnóstico laboratorial; isolamento dos animais; rastreamento de
ingresso e egresso, além de investigação de vínculos epidemiológicos. Algumas medidas aplicáveis
em focos de febre aftosa: eliminação de casos e contatos na unidade epidemiológica; destruição das
carcaças; desinfecção; utilização
de animais sentinelas, por um período mínimo de 28 dias; comprovação de ausência de circulação
viral; vigilância dentro da zona de
contenção e proteção e zonificação.
O Programa Nacional de
Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA) foi atualmente denominado como Programa
Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa por meio da Instrução
Normativa nº48 de 14 de julho
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de 2020 e tem como estratégia
principal a manutenção de zonas livres da doença, de acordo
com as diretrizes estabelecidas
pela OIE (Organização Mundial
de Sanidade Animal). A execução
do PNEFA é compartilhada entre
os diferentes níveis de hierarquia
do serviço veterinário oficial com
participação do setor privado. Os
governos estaduais, representados pelas secretarias estaduais de
agricultura e instituições vinculadas, responsabilizam-se pela execução do PNEFA no âmbito estadual. A Coordenação Estadual no
Rio Grande do Sul (PNEFA-RS) tem
como objetivo a sustentação da
condição sanitária do Estado como
zona livre da doença, por meio de
estratégias preventivas contra o
reingresso do vírus e a infecção
dos animais suscetíveis.
O sistema de prevenção é
baseado em análises técnicas e
científicas contínuas para a identificação das vulnerabilidades e para
a orientação das ações de vigilância e fiscalização, implantação de
procedimentos normativos e técnicos e adoção de procedimentos
para monitoramento da condição
sanitária dos rebanhos. Este sistema, atualmente, é sustentado
por dois pilares: vigilância sanitária (ativa e passiva) e controle de
trânsito. O sistema de vigilância
tem como objetivos a prevenção
da introdução, detecção precoce
e resposta rápida a focos da febre
aftosa, além da demonstração de
ausência de circulação do vírus no
país e possui como população-alvo: bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e suínos domésticos.
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A febre aftosa é endêmica em várias partes da Ásia e em
grande parte da África e Oriente
Médio. Austrália, Nova Zelândia,
Indonésia, América Central, América do Norte e Europa Ocidental são
exemplos de áreas atualmente livres de febre aftosa sem vacinação (Figura 1); na América do Sul,
a maioria dos países são reconhecidos como livres de febre aftosa
com ou sem vacinação (exceção à
Venezuela) (Figura 1 e Figura 2).
No entanto, a enfermidade pode
ocorrer esporadicamente em áreas reconhecidas como livres, em
que tal ocorrência é o pior cenário
e pode ter relação com falhas nos
programas de vigilância e/ou controle de trânsito.
A situação epidemiológica
atual da doença é de ausência no
Brasil (última ocorrência: 2006 –
MS e PR), tendo assim a condição
zoossanitária de país livre de febre
aftosa composto por: a) zona livre
sem vacinação: SC e b) zona livre
com vacinação: AC, AL, AP, AM, BA,
CE, ES, GO, MT, MS, MA, MG, PA, PB,
PR, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SP, SE,
TO e DF conforme reconhecimento
da Organização Mundial de Saúde
Animal (Figura 2).
O reconhecimento nacional do RS, PR, AC RO, partes do estado de MT (Rondolândia e partes
dos municípios de Aripuanã, Colniza, Comodoro e Juína) e sul do
estado do AM (municípios de Apuí,
Boca do Acre, Canutama, Eirunepé,
Envira, Guajará, Humaitá, Itamarati, Ipixuna, Lábrea, Manicoré, Novo
Aripuanã, Pauini e parte do município de Tapauá) como áreas livres
de febre aftosa sem vacina veio

Saúde Animal

com a publicação da Instrução
Normativa nº 52 em 11 de agosto de 2020 com vigência a partir
de 01 de setembro de 2020, esta
área abrange aproximadamente
40 milhões de bovinos.
O reconhecimento nacional é de extrema importância
para a evolução de status sanitário frente a febre aftosa, e traz
como um dos principais impactos,
a proibição de ingresso de animais
vacinados (bovinos e bubalinos)
provenientes de áreas que permanecem utilizando a vacina; no
entanto, ainda não é permitido o
trânsito com o estado de Santa
Catarina, que possui o reconhecimento internacional pela OIE. O
reconhecimento da situação de livre sem vacinação do Rio Grande
do Sul será encaminhado para a
área técnica da OIE que analisará o pleito com a possibilidade de
confirmação na Assembleia Geral
da OIE, que acontece em maio de
2021 na França. A partir do reconhecimento internacional, haverá situação equivalente a Santa
Catarina, único estado brasileiro
atualmente com reconhecimento
internacional.
A partir do reconhecimento
do Rio Grande do Sul como área livre de febre aftosa sem vacinação,
projeta-se um novo patamar para
as explorações pecuárias do estado, com possibilidade de novos e
importantes parceiros comerciais.
Entre os mercados que se abrem
estão: Coreia do Sul, Japão, Chile,
Filipinas e Estados Unidos. Além
disso, a China, que hoje só importa
carne sem osso do Rio Grande do
Sul, poderá abrir espaço para car-

ne com osso e miúdos.
A suspensão da vacinação
contra febre aftosa e a consequente evolução de status sanitário do
Rio Grande do Sul, tornando-se
assim área livre sem vacinação,
dividiu opiniões entre produtores
e entidades. A justificativa com arcabouço técnico consistente para
a retirada da vacina traz: possibilidade de redução de custos ao
produtor, seja com aquisição da
vacina, como redução de perdas
ao abate devido à ocorrência de
abscessos; redução de manejo em
períodos importantes à bovinocultura (época de nascimentos ou comercialização) e a desburocratização do Serviço Veterinário Oficial,
a fim de que a haja ampliação do
trabalho de vigilância. Além destes fatores, a vacina não impede
a entrada da doença no estado,
assim o foco em vigilância direcionada a áreas de risco e controle de
trânsito torna-se mais eficiente no
intuito de impedir a entrada.
Outro ponto de destaque
que traz peso de origem técnica
para justificar a retirada da vacina é a ausência de circulação viral,
tal fato comprovado com estudos
desenvolvidos pelo Serviço Veterinário Oficial em 2019 e 2020. Os
posicionamentos contrários, ainda
que em contingente menor, apegam-se a dois fatores: característica dos rebanhos gaúchos, formado em parte por animais puros de
origem, valorizados pela genética
trabalhada ao longo dos anos,
além de o temor frente a uma das
medidas em caso de foco, o sacrifício sanitário. Tal temor é reforçado pela memória do surto de af-

tosa ocorrido em 2000 e 2001 no
Estado. Era um momento em que
Rio Grande do Sul e Santa Catarina tentavam evoluir conjuntamente de status sanitário. As vacinas
em ambos os Estados foram feitas em janeiro do ano 2000, mas
em agosto daquele ano surgiu um
foco em Joia, no norte do RS, cujo
controle foi feito com procedimentos que não incluíram vacinas, a
fim de tentar preservar o status
de livre sem vacina. No entanto,
em maio de 2001, surgiram focos
na fronteira, na esteira da crise
sanitária do Uruguai e Argentina,
onde havia 1,5 mil focos tornando a situação fora de controle, o
que fez com que o Rio Grande do
Sul voltasse a vacinar. Tecnicamente, entretanto, nesta ocasião,
o Estado não chegou a suspender
a vacinação, visto que o intervalo
entre as doses foi curto em relação às exigências internacionais e
a estrutura do Serviço Veterinário
Oficial era muito aquém da atual,
principalmente no que se refere a
equipamentos e sistema de informações sanitárias.
Apesar das opiniões divergentes, a evolução de status sanitário do RS frente a febre aftosa
está em seu caminho derradeiro:
a busca pelo reconhecimento internacional como área livre sem
vacinação pela OIE. Esse fato
complementa em grande estilo o
reconhecimento nacional e é uma
marca da sanidade animal do estado em que as possibilidades
advindas deste feito prospectam
um futuro promissor à economia
riograndense.

Revista Campo Nativo & Pastagens | Nº 02

59

Saúde Animal

Figura 1: Mapa do status oficial de febre aftosa nos países membros da OIE.

Figura 2: Mapa do status oficial de febre aftosa nos países membros da OIE na América do Sul.
Referências
Organização Mundial de Saúde
Animal (www.oie.int)
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Pecuária e Agricultura
Regenerativa

P

Maurício R. Clavijo
Eng. Agrônomo CREA - RS 243351
Fone: 53 99977.4754 - Bagé - RS - Brasil
E-mail: pastizales365@hotmail.com
Facebook: pastizales365

astizales365 disponibiliza dentro do contexto agronômico uma visão totalmente holística, onde tem como
principal foco o manejo de processos, ou seja antes
de se recomendar ou de se utilizar de qualquer insumo prioriza-se uma análise mais profunda na observação de
todos os aspectos e características do ambiente e também
as ações que vinham até o momento sendo realizadas no local, como resultado desta observação cria-se uma leitura e a
partir desta leitura determinamos as ações sempre levando
em conta todos os agentes envolvidos no ambiente.
Acreditamos que o melhor, mais barato e mais eficiente insumo é o conhecimento aplicado na estratégia, no

planejamento e nas ações, sempre buscando o máximo de
resultados manejando processos, quando falamos manejar
processos nos referimos em conhecer e saber como funcionam, como se comportam e como reagem os processos naturais no meio ambiente, considerando sempre como principal premicia o solo como um organismo vivo.
Assim desta maneira tomamos decisões que agreguem funcionalidades, resultados e equilíbrio seja ele qual
for o sistema que estamos manejando, desta forma aceleramos os processos naturais criando assim ambientes equilibrados, resilientes, produtivos e verdadeiramente sustentáveis ecologicamente e financeiramente.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
* Manejo intensivo a pasto.
* Manejo de campo nativo.
* Implantação e manejo de sistema pastoreio VOISIN – PRV.
* Implantação e manejo de sistema de pastoreio de ultra alta
densidade – PUAD.
* Implantação e manejo de sistemas silvipastoris integração
pecuária e floresta, integração pecuária floresta e lavoura IPF,
IPFL.
* Implantação e manejo de sistemas silvipastoris intensivos
SSPI.
* Manejos de cultivos de cobertura ou cultivos de serviços –
cover crops (manejo de palhada na entre safra e pré plantio).
* Integração lavoura e pecuária com sistemas intensivos.
* Transição dos sistemas convencionais de agricultura e pecuária para sistemas regenerativos.
* Produção de biofertilizantes.
* Reprodução de micro-organismos eficientes – ME
EM BREVE:
* Análise cromatográfica de solos – física, química, biológica.
* Homeopatia vegetal
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O gado da região pampeana
parte II: As “vacas de Gaete” e as vacarias
Henrique Fagundes da Costa

Méd. Vet., pesquisador dos aspectos históricos e
culturais do gaúcho e da pecuária.
E-mail: henrique.ultrassom@gmail.com
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cho mayor la multitud de bueyes, y lo podeis deducir
viendo la gran cantidad de pieles, que se envían a
Europa, siendo esta la única mercancía del país”.
Foto: Eduardo Rocha

D

esde a mais tenra idade, para todos aqueles que vivem ou convivem com o campo,
são apresentados a um verdadeiro universo, uma interação entre bioma, o pampa, e
os animais que nele vivem. Não me refiro apenas aos
nativos, mas os que ali foram introduzidos, como os
ovinos, equinos e bovinos, principalmente. E essa visão está tão arraigada em nossa memória e, mesmo
na cultura, que nos parece impossível imaginar estes
campos sem a presença destes animais. O gado introduzido pelos conquistadores prosperou na América e, como vimos no artigo da edição anterior, chegou
a Assunção, no Paraguay, para derivar às distintas
zonas da nossa região pampeana.
Vacaria foi o termo cunhado para descrever
os enormes rebanhos de gado que se tornaram semisselvagem – chimarrões – e se formaram através
dos primitivos bovinos introduzidos pelos conquistadores. Estes animais se esparramaram pelas campanhas, atingindo gigantesco volume. Em terras
pampeanas, um dos primeiros cronistas que se tem
notícia a escrever sobre o tema foi Felix Azara. Ele
registrou em suas crônicas que nas vacarias poderia
haver cerca de 20 milhões de animais. Outro viajante, o padre jesuíta Cayetano Cattaneo, registrou, enquanto cruzava Buenos Aires em direção às Missões,
no ano 1729, que “esta llanura o desierto se llama
las pampas; donde no se encuentra ni un montecillo,
ni un árbol, sino sólo yerba, con la cual pastan innumerables ganados de caballos y de bueyes, que no
pertenecen a dueño alguno, sino solamente de quien
toma cuantos quiere” [...] “Verdad es que todas las
mencionadas campinas están cubiertas de caballos
y bueyes, cuya multitud es inexplicable” [...] “es mu-

Muitos autores consideram bastante exageradas essas altas somas de gado, como a mencionada por Azara e criticam essa dita reprodução
exponencial. As referências como a de Cattaneo
parecem fazer mais sentido, pois relatam observações, mas sem fazer menção à quantidade. Quais
os métodos que Azara teria usado para calcular o
volume de gado solto e livre num espaço geográfico gigantesco? Não sabemos. Entretanto, muitas
fontes concordam que o primitivo gado, descendente das “vacas de Gaete”, encontrou nessa geografia
fértil condições extremamente favoráveis para o seu
desenvolvimento e que alcançou enormes quantidades. As primeiras vacarias surgiram nas regiões
argentinas de Santa Fe, Buenos Aires e Entre-Ríos,
justamente por essas excelentes condições. No entanto, esse gado que chegou a cifras extraordinárias
encontraria no homem o seu maior inimigo. A exploração do gado para se aproveitar tão somente do
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couro e do sebo seria tão intensa
quanto importante, que historiadores cunharam até um termo
para descrever este período: a
Idade do Couro. A ação desenfreada dos Changadores, como
eles ficaram conhecidos, levaria o
gado a sua quase extinção.
Esta atividade não passou impune pelos governadores
coloniais. Hernando Arias de Saavedra, frente ao quase extermínio
do gado e, visando modernizar
a nascente pecuária portenha,
chegou, inclusive, a confiscar os
desjarreteadores, lanças em forma de meia-lua utilizada para
cortar o garrão do gado como
medida extrema para domar o
ímpeto dos acioneros. Uma das
vacarias mais importantes foi a
Vacaria del Mar, que compreendia
uma enorme faixa de terra, iniciando na região sul do Rio Grande do Sul se estendendo até as
proximidades de Maldonado. Mas
assim como no lado argentino,

essa vacaria também seria levada a sua quase exterminação. O
início da exploração iniciou nos
anos de 1705 e se intensificou
após a segunda ocupação da Colônia do Sacramento, no ano de
1715, com missioneiros e portugueses vindo pelo Norte, santafecinos e portenhos pelo Sul,
sem deixar de mencionar o contrabando com a Colônia, apesar
do campo de bloqueio espanhol e
os contrabandistas de toda classe
que operavam na região de Maldonado. A última das vacarias, foi
a chamada Vacaria dos Pinhais,
no Planalto e Campos de Cima da
Serra. Ela surgiu pela visão protecionista dos curas missioneiros
que, preocupados com a ação
desordenada na Banda Oriental e
a possível extinção do gado, que
era um dos pilares do seu sustento.
Mas também esta vacaria chegaria ao fim, com a
abertura dos caminhos de tropa

entre o Centro e o Sul do Brasil.
O fator econômico foi o principal motivador deste extermínio
e, como comentamos, para se
explorar tão somente o couro
e o sebo, ficando a carne esparramada pelos campos. Mas
também, ocorriam questões políticas. O gado representava um
dos principais elementos de sustento. E, em campanhas militares, na nossa zona pampeana,
era praticamente o único. Não
era conveniente o inimigo transitar por campos ricos em gado.
Também, numa região de fronteiras incertas, cabendo sempre
a interesses mútuos, o gado era
tropeado para um e outro lado,
para povoar sesmarias de portugueses ou espanhóis – para
não dizer toldos e missões. A
Idade do Couro, assim como as
vacarias chegariam a seu fim
nos primeiros anos do século 19,
para dar lugar a um novo ciclo:
as charqueadas e as estâncias.
Foto: Eduardo Rocha
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Décimas pra uma tropilha
por Gustavo Martins

Graduando em Medicina Veterinária.
Artista Plástico.
E-mail: gustavosjmartins@hotmail.com

Reluzindo pelô e crina
Sons de patas retumbando
Nas paragens verdejando
Na primavera, que brota
Rumaram costeando a grota
Banhado grande, treval
É vento entre o chircal
Sopro de vida empurrando
É a cavalhada cruzando
Com cascos de temporal.

Luceros em noite escura
Alumbrando esse andejar
Simplesmente irão cruzar
Vento, poeira, chuva e sol
Benzendo a luz do arrebol
Nas bragas do pêlo oveiro
E os olhos luz de candeeiro
No pedestal das canhadas
Ascendendo a madrugada
De crina solta ao pampeiro

Guardo o gosto da poeira
Que bons pingos levantaram
Tranqueando léguas reinaram
Quando a noite guiou certo
Quantos caminhos, liberto
Com a lua potra, tordilha
Seguiu por diante, andarilha
Madrinha antiga na estrada
E se perdeu na madrugada
Quando sumiu na coxilha

No laço firme pra forma
Na mangueira por benção
Buçal sovado “nas mão”
Encontros bem alinhados
Oveiros negros, gateados
São vendaval nas canhadas
Quando ao longe em disparada
Na imagem que se encerra
Quem sabe em tempos de guerra
Pelos assombros da Indiada

Ilustração elaborada pelo autor.
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Cruzaram tempo e lonjuras
No longo ciclo das eras
De onde restou as taperas
Aos tempos hoje esquecidos
Foram carga dos beduínos
Também sob o nobre trono
E muito tempo em retorno
Formaram as tropas de Bento
E de charruas qual vento
Nas pradarias sem dono.

Ilustração elaborada pelo autor.
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Ricardo Móglia Pedra
Servidor público militar. Fotógrafo.
E-mail: mogliapedra02@hotmail.com

Briga de touros. Imagem de Ricardo Móglia Pedra.

Lida campeira. Imagem de Ricardo Móglia Pedra.
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Ricardo Móglia Pedra
Servidor público militar. Fotógrafo.
E-mail: mogliapedra02@hotmail.com

Ovelha naturalmente colorida com dois cordeiros.
Imagem de Ricardo Móglia Pedra.

Peões retornando após a lida campeira.
Imagem de Ricardo Móglia Pedra.
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