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 Prezados leitores, colaboradores e anun-
ciantes, é com imensa satisfação que chegamos 
ao número 4 da Revista Campo Nativo & Pas-
tagens. A partir desta edição a revista possui 
uma nova logomarca. Buscamos uma identida-
de visual que retrate o escopo de sua atuação, 
qual seja: a produção pastoril sustentável em 
todos os seus aspectos, da teoria à prática, da 
gestão ao manejo, do bovino de corte ao ovino 
e gado leiteiro. Pastagens nativas, melhoradas, 
de inverno, verão, em sistema integrado ou não, 
desde que bem conduzidas, todas cumprem um 
papel preponderante não somente na produ-
ção de alimento e fibras, mas na conservação 
ambiental, manutenção dos serviços ecossistê-
micos, geração de renda e emprego e fixação 
do homem no campo. É disso que gostamos e 
para isso trabalhamos, cada um com um de-
terminado papel nesta grande cadeia pastoril.
 Procurando aumentar a visibilida-
de da revista, tanto em âmbito nacional 
como internacional, a revista será hospeda-
da em um site, o que será anunciado em breve.
 Assim, nos esforçamos continuamen-
te para trazer informações diversificadas, a 
partir de diferentes visões, mas que possam 
agregar aos distintos elos da cadeia pecuária. 
 A revista continua com periodici-
dade semestral e será publicada no for-
mato PDF, online, nas redes sociais.
 Esperamos que todos possam desfru-
tar deste espaço de divulgação, debate técni-
co e troca de experiências sobre pastagens na-
turais 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, rela-
tos práticos de campo e informações. Fiquem 
à vontade para apontar sugestões e/ou me-
lhorias. Desejamos uma ótima leitura a todos!

Marcelo Benevenga Sarmento
E-mail: marcelobs05@hotmail.com

Editor 
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Suplementação em pastagens 
cultivadas: Alternativa para 

intensificação da pecuária de corte

A  intensificação dos sistemas de produção na 
pecuária de corte deve estar alicerçada em 
duas premissas básicas: a redução da idade 
de abate e ao primeiro acasalamento. Por-

tanto o conhecimento das alternativas de alimen-
tação para bovinos é fundamental para viabilizar a 
pecuária nos sistemas de integração lavoura-pecu-
ária (ILP), promovendo maior lucratividade e susten-
tabilidade do setor agropecuário. A intensificação da 
terminação fundamenta-se basicamente na utiliza-
ção de pastagens cultivadas sem ou com o uso de 
suplementação, no semi confinamento e no confina-
mento (tradicional ou alto grão). O foco desse artigo 
é abordar a terminação em pastagens cultivadas de 
inverno com o uso de suplementação. 
 De acordo com o Anuário da Pecuária Bra-
sileira de 2020, a região Sul do país termina apro-
ximadamente 900.000 bovinos/ano em pastagens 
cultivadas, sendo a maioria manejada em pastagens 
de azevém e aveias. Essa realidade é explicada pela 
alta disponibilidade e qualidade dessas forrageiras 
estabelecidas em sequência às lavouras de verão 
(soja e milho). O RS vem se especializando na utili-
zação dessas forrageiras, buscando o correto manejo 
da pastagem e cargas animais adequadas, reduzindo 
impactos do pisoteio sobre a produtividade das la-
vouras de verão. 
 A utilização de pastagens de inverno se apre-
senta como um sistema nutricional estratégico para 
se obter maior viabilidade econômica, seja na pecu-
ária de corte ou na ILP. No entanto, o custo alto dos 
insumos para o estabelecimento e manutenção das 

pastagens quando comparado à receita gerada pelo 
ganho de peso, muitas vezes pode apresentar uma 
relação não satisfatória, dependendo da época de 
venda e da categoria animal. Uso de suplementação 
energética poderá proporcionar aumento dos ganhos 
e consequente redução do tempo de alimentação, 
possibilitando a antecipação da comercialização dos 
animais e a consequente liberação das áreas para o 
preparo da próxima safra. 
 A decisão da utilização da tecnologia deve 
estar alicerçada em uma análise técnica e econô-
mica dentro de cada sistema produtivo, sendo essa 
avaliação dependente do tipo de pastagem, do tem-
po de pastejo e do nível de suplemento que vai ser 
oferecido aos animais, e de todos os custos que en-
volvem o sistema adotado. O aporte energético via 
suplementação tem mostrado ganhos de peso entre 
0,7 e 1,4kg/animal/dia, dependendo da qualidade e 
oferta forrageira e do tipo de animal. Os suplementos 
energéticos conferem à dieta um efeito aditivo e, em 
menor grau, um efeito de substituição no consumo 
de forragem, levando a um aumento da ingestão to-
tal diária, o que pode se refletir em ganhos até 50 % 
superiores para animais suplementados.

Como fazer a suplementação?
 Além de aspectos ligados a pastagem, outros 
fatores interferem para o bom desempenho dos ani-
mais suplementados, como o potencial genético, a 
idade, o status sanitário e a ambiência. No entanto, a 
escolha do suplemento, o nível de oferecimento e o 
manejo da alimentação merecem grande considera-

Daniele Furian Araldi 
Zootecnista, Mestre em Produção Animal, 
Docente dos Cursos de Medicina Veterinária, Agronomia e MPDR / Área de Produção Animal
Fazenda Escola da Universidade de Cruz Alta.
Consultora em Pecuária de Corte.
E-mail: daraldi@unicruz.edu.br

Opinião
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ção. É importante que o suplemento tenha concentra-
ção energética superior à pastagem, para que acon-
teça o incremento relativo e/ou absoluto no aporte 
desse nutriente na dieta. Os suplementos energéti-
cos mais indicados para formular dietas são o grão 
de milho, de sorgo, triguilho, grão de aveia, farelo ou 
quirera de arroz, grão de cevada, casquinha de soja, 
farelo de trigo, além dos concentrados comerciais 
disponíveis no mercado que também poderão ser 
utilizados, desde que avaliada sua viabilidade eco-
nômica no sistema. O nível de concentrado também 
depende de fatores como a condição da forrageira, 
tipo de suplemento e ganho de peso almejado. De 
uma forma geral, se utiliza entre 0,3 a 1,6 % do peso 
corpóreo (PC) do animal. Quando são utilizados níveis 
superiores a 1 % do PC, pode ser necessário fracionar 
a dieta em duas refeições, mesmo que isso implique 
em maior transtorno operacional, pois o consumo em 
uma única refeição poderá refletir em queda no ga-
nho de peso e até algum distúrbio metabólico aos 
animais. Além disso, a decisão também depende de 
sistema de pastejo utilizado que poderá ser contínuo, 
rotativo, horário, etc. O período de adaptação dos 
animais, o horário de fornecimento do suplemento, 
a disponibilidade de cochos para os lotes são fatores 
que devem ser analisados previamente e muito bem 
planejados. 

Experimento na Área de Produção Animal da 
Fazenda Escola da Unicruz
 No intuito de avaliar a viabilidade da suple-
mentação foi conduzido um experimento na Área de 
Produção Animal da Fazenda Escola da Universidade 
de Cruz Alta. O projeto intitulado “Desempenho de no-
vilhos superprecoces suplementados em pastagem 
cultivada de inverno”, foi conduzido pelos professores 
Zoot. Daniele Furian Araldi, Med. Vet. Lucas Carvalho 
Siqueira e Med. Vet. Luiz Felipe Kruel Borges. 
 Os animais utilizados foram machos e fême-
as de padrão racial angus e oriundos do rebanho da 
Fazenda Escola da Unicruz. As mães foram acasala-
das por IATF e foram manejadas em pastagem de 
capim sudão durante o período de amamentação. Os 
terneiros foram desmamados aos 8 meses de idade 
com peso médio de 274kg, quando começaram as 
avaliações visando o objetivo da pesquisa, que foi a 
suplementação energética em pastagens de inverno. 
Os animais foram manejados em pastagem cultiva-
da de azevém, aveia branca e preta em sistema de 
pastejo horário (entre 08:00 e 18:00) e após eram 
levados a um piquete de campo nativo onde rece-
biam a suplementação energética, em cochos com 
espaçamento médio de 20cm lineares por animal. O 
suplemento era composto por grãos de milho, aveia 
e trigo, farelo de arroz, ureia, calcário calcítico e sal 
mineral. O consumo de suplemento variou entre 0,5 

Figura 1. Ganho de peso por período, ganho médio diário e peso final de abate em experimento conduzido na Área de Produção 
Animal da Fazenda Escola da Universidade de Cruz Alta/RS.
Fonte: ARALDI, D. F.; SIQUEIRA, L. C.; BORGES, L. F. K. (Dados ainda não publicados)
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a 0,6 % do peso corpóreo durante 
o período, sendo a média de con-
sumo 1,9kg/cab/dia. Além do con-
trole de peso, os animais foram 
monitorados através de escore de 
condição corporal, escore de fe-
zes, escore de cocho além da re-

alização de ultrassonografia para 
avaliação de características de 
carcaça. O abate ocorreu em 9 de 
outubro com peso médio do lote 
de 416kg e um rendimento do car-
caça fria de 52,7 % (média do lote 
de machos e fêmeas), sendo que 

todos os animais receberam boni-
ficação máxima por se enquadra-
rem no programa de qualidade de 
carne da Associação Brasileira de 
Angus.

Quadro 1. Parâmetros técnicos do sistema de suplementação em pastagem culti-
vada de inverno na Área de Produção Animal da Fazenda Escola da Universidade de 
Cruz Alta/RS.

* Os parâmetros apresentados são a média do lote para machos e fêmeas.
Fonte: ARALDI, D. F.; SIQUEIRA, L. C.; BORGES, L. F. K. (Dados ainda não publicados)

Fonte: Imagem do autor.

Considerações Finais 

 O sucesso na utilização de 
qualquer ferramenta que promova 
intensificação na pecuária de corte 
passa pela análise das condições 
técnicas e financeiras de cada pro-
priedade e sem dúvida, do merca-

do. O uso de suplementação em 
pastagens cultivadas de inverno 
está condicionado ao correto ma-
nejo da pastagem e nível neces-
sário de suplemento utilizado, de 
acordo com o objetivo do produtor. 
Para isto, é indispensável um rigo-
roso monitoramento do sistema, 

especialmente no comportamento 
produtivo da pastagem. É impor-
tante ressaltar que o investimento 
financeiro deverá estar alicerçado 
em informações técnicas, para que 
a tomada de decisão promova a 
máxima eficiência econômica des-
ta tecnologia.



7Revista Campo Nativo & Pastagens | Nº 04

Opinião



8 Revista Campo Nativo & Pastagens | Nº 04

A primavera chega e com ela o característico 
verde dos campos nativos do Rio Grande do 
Sul, que sustentam e nutrem a nova gera-
ção que repovoa os campos todo ano. Po-

rém, em alguns anos atípicos, como no ano passado 
e neste ano, tem se verificado um intenso amarelo 
destoando da paisagem do sul do Brasil.
 Este “amarelo” vem da floração da Maria- 
mole ou Flor- das- Almas (Senecio brasiliensis), uma 
planta bianual de crescimento rápido e porte subar-
bustivo, podendo chegar a 1,6 metros de altura, que 
após seu estabelecimento rapidamente passa a 
competir por água, luz e nutrientes com as espécies 
rasteiras de melhor qualidade forrageira, reduzindo 
seu potencial de crescimento e, consequentemente, 
a capacidade de suporte dos campos.
 Além disso, trata- se de uma inimiga mortal 
para os bovinos, sendo considerada uma planta tó-
xica, que quando ingerida pelo bovino pode levar à 

seneciose, que pode causar perda de peso, diarreia 
e até mesmo a morte dos animais. É considerada 
uma das espécies de plantas tóxicas existentes no 
Brasil com maior incidência nos casos clínicos de in-
toxicação de bovinos.
 Em geral, é uma planta que se estabelece 
em vários tipos de solo do Rio Grande do Sul, mas 
que tolera solos pobres ou degradados, sendo muito 
comum seu estabelecimento em campos com alta 
lotação, com solo exposto ou áreas onde fora reali-
zado o plantio de espécies florestais.
 Apesar de ser uma planta bastante presente 
nos campos do sul do Brasil nos últimos anos, exis-
tem muitas formas de realizar seu controle, como 
o ajuste de carga, a recuperação física e química 
do solo, o uso de boas práticas agropecuárias e 
também o controle químico, através da utilização 
de herbicidas seletivos, que quando utilizados no 
momento certo, podem gerar excelentes resultados, 

A primavera e a floração de
Maria-mole

Rodrigo Fagundes da Costa
Eng. Agrônomo
E-mail: rodrigofdacosta@hotmail.com

Opinião

Fonte: Imagens do autor.
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com baixo custo e baixo impacto 
ambiental, reduzindo a população 
desta planta e evitando a disse-
minação de sementes para os 
anos seguintes.

 O controle químico pode 
ser realizado utilizando trator, 
máquina costal, avião e até mes-
mo drones de pulverização, en-
tretanto, é recomendado que tal 

forma de controle deva ser pla-
nejada e orientada por um enge-
nheiro agrônomo com conheci-
mento técnico na área.

Fonte: Imagens do autor.
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Roçada: Reduzindo o efeito 
de plantas indesejáveis e 

condicionando a estrutura do pasto

1 Introdução

 Na produção animal a pasto, considera-se 
planta indesejável aquela que não integra de forma 
contínua a dieta do animal e que, por sua frequência 
de ocorrência e desenvolvimento individual, diminua 
o rendimento das espécies desejáveis, seja por com-
petição seja por uma combinação de competição e 
ocupação de área, diminuindo por consequência, a 
capacidade de suporte da pastagem. Ressalte-se 
ainda aquelas espécies que além dos efeitos supraci-
tados também podem provocar efeitos tóxicos sobre 
o animal quando eventualmente consumidas ou ain-
da afetar a dinâmica do pastejo pela complexidade 
da estrutura formada. No entanto, se deve ressaltar 
que as plantas nativas aí estão por razões ecológicas 
e estão a cumprir um papel ecossistêmico. Fazem 
parte da biodiversidade dos nossos campos e são 
responsáveis por assegurar muitos serviços ecossis-
têmicos como, por exemplo, abrigar polinizadores e 
controladores de muitas pragas das lavouras, como 
é o caso de muitos insetos e aves. Também podem 
constituir fonte de plantas ornamentais e medici-
nais de valor importante. No entanto, muitas vezes 
o mau manejo dos pastos nativos através de exces-
so de carga animal ou sua substituição, mesmo que 
por pouco tempo para constituir lavouras (ainda que 
há muito tempo) pode resultar num desequilíbrio da 
vegetação que leva a um aumento exagerado de es-
pécies não forrageiras como caraguatá, carqueja e 
maria-mole. Outras vezes, a mudança na proporção 
de herbívoros como foi o caso da diminuição da po-
pulação de ovinos na região da Campanha, levou a 
um desenvolvimento exagerado da chirca, ao menos 
nos solos mais profundos.
 Das espécies nativas consideradas indesejá-
veis nas pastagens naturais do sul do Brasil, as de 
maior expressão são a carqueja (Baccharis trimera), a 

chirca (Eupatorium buniifolium), o alecrim-do-campo 
(Vernonia nudiflora), o mio-mio (Baccharis coridifolia), 
as Maria-moles (Senecio spp.), o caraguatá (Eryn-
gium horridum) e o caraguatá-do-banhado (Eryngium 
pandanifolium). Outras espécies consideradas inde-
sejáveis por muitos produtores, como por exemplo, o 
capim caninha (Andropogon lateralis) e até mesmo 
a macega estaladeira (Erianthus angustifolius) (Figu-
ra 1), na verdade não podem ser consideradas como 
tal pois, sob certas condições são consumidas pelos 
animais e, por esta razão, sua incidência está na ra-
zão direta do manejo imposto através do pastejo ou 
da roçada. Além disso, podem ser importante fonte 
forrageira quando adequadamente manejadas e em 
situações de seca ou de baixas temperaturas, como 
é o caso do capim-caninha.
 No presente artigo vamos abordar primeira-
mente o controle das principais nativas indesejáveis, 
seja via roçada seja via herbicidas. Num segundo 
momento pretendemos estender o uso da roçadei-
ra também como forma de controlar a estrutura do 
campo, embora com ênfase na possibilidade de tam-
bém realizar esse controle com os próprios animais 
através do controle da oferta de forragem e uso de 
categorias e espécies animais adequadas a esse pro-
cesso.

Figura 1. Planta não pastejada de capim-caninha (Andropogon 
lateralis) à esquerda e macega estaladeira (Erianthus angus-
tifolius) à direita. Plantas consideradas indesejáveis, mas que 
muitas vezes são a “salvação da pátria”. Fotos do autor.

Carlos Nabinger
Eng. Agr., Dr., Prof. Titular, 
Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia da UFRGS.
E-mail: nabinger@ufrgs.br
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2. Controle de espécies inde-
sejáveis

 Embora componentes na-
turais da flora local, as espécies 
acima relacionadas, tem sua fre-
quência sensivelmente modulada 
pelo manejo do pastejo. Através 
do pastejo seletivo e, eventual-
mente pisoteio, os animais al-
teram a habilidade competitiva 
dos indivíduos da vegetação, in-
fluenciando indiretamente a sua 
estrutura e composição, pois en-
quanto algumas plantas são ig-
noradas pelos herbívoros outras 
são consumidas, pisoteadas e até 
eliminadas da área. Mudanças em 
longo prazo ocorrem em adição 
a influências de curto prazo pela 
herbivoría. Gonçalves et al. (1997) 
e Girardi-Deiro et al. (1987) em 
observações sobre a evolução da 
flora campestre na região da Cam-
panha Meridional, verificaram que 
a exclusão ao pastejo provocou 
acentuado aumento na população 
de macega-estaladeira, chirca e 
mio-mio, com a consequente re-
dução na frequência de boas gra-
míneas forrageiras, o que foi atri-
buído ao sombreamento exercido 
por aquelas espécies. Também 
evidenciando o efeito do manejo 
do pastejo sobre a incidência de 
plantas indesejáveis em pastagem 
natural da Depressão Central do 
Rio Grande do Sul, Boldrini (1993) 
verificou uma diminuição na fre-
quência de caraguatá em altas 
pressões de pastejo (baixa oferta 
de forragem), uma alta frequência 
e cobertura em pressões interme-
diárias e novamente diminuição 
em baixas pressões (alta oferta de 
forragem). Portanto, uma vez que 
pode ser controlado pelo homem, 
pastejo constitui uma ação antró-
pica importante para condicionar 

a sucessão vegetal em pastagens 
naturais, o que iremos abordar em 
maiores detalhes mais adiante 
nesse artigo.
 O efeito das plantas inde-
sejáveis sobre a produção da pas-
tagem resulta da competição que 
estas exercem por água, luz e nu-
trientes. Este efeito é bastante va-
riável com a densidade de plantas 
indesejáveis, as espécies predomi-
nantes e a estação do ano. Assim, 
Montefiori e Vola (1990), verifica-
ram que enquanto o caraguatá re-
duziu a produção de forragem em 
até 43 % quando a sua densidade 
de plantas cobria 69 % do campo, 
o mio-mio não apresentou efeito 
significativo nas diferentes densi-
dades estudadas. Além do mais, 
segundo os mesmos autores, o 
caraguatá exerce um efeito que 
praticamente não varia ao longo 
do ano, enquanto o mio-mio tem 
algum efeito de competição ape-
nas no período de crescimento ati-
vo, na primavera e verão, uma vez 
que perde grande parte de suas 
folhas a partir do outono
 O fogo também tem sido 
utilizado como ferramenta de con-
trole deste tipo de vegetação. No 
entanto, seu uso indiscriminado 
pode levar a uma sucessão inde-
sejável, como é o caso de aumen-
to do mio-mio (Rosengurt, 1946) 
ou do gravatá (Fontanelli, 1986), 
devido à abertura da comunida-
de e provável favorecimento à 
germinação das sementes e ao 
desenvolvimento inicial das plân-
tulas. Já para a carqueja, Rosen-
gurt (1946) afirma que a mesma 
é sensível ao fogo, podendo even-
tualmente ser controlada por esta 
prática, desde que não favoreça 
outras espécies indesejáveis pre-
sentes. No entanto, as legislações 
ambientais limitam o uso do fogo 

e outras alternativas têm sido es-
tudadas para melhor controlar o 
desenvolvimento da vegetação 
indesejável. 
 Associando o efeito de 
cortes através de roçadas às ca-
racterísticas morfofisiológicas das 
espécies a controlar é possível se 
obter resultados tecnicamente sa-
tisfatórios, embora, sob o ponto de 
vista econômico tais procedimen-
tos careçam de maiores estudos. 
Assim, por exemplo, Fontanelli 
(1986) verificou que cortes fre-
quentes podem levar a uma sen-
sível diminuição na densidade de 
caraguatá. Em ensaios de época e 
frequência de cortes para o contro-
le desta espécie, Mas et al. (1997), 
verificaram que cortes iniciados 
em março, independentemente do 
número, foram mais efetivos para 
o seu controle, passando de valo-
res  de  cobertura  de  70 %  para 
20 %. Conforme Del Puerto (1990), 
a planta de caraguatá é sensível 
a ferimentos no centro da roseta 
e frequentemente o rebrote dani-
ficado apodrece, levando a planta 
à morte. Assim, conforme Gonza-
ga (1999), resultam eficientes o 
arraste de vigas de ferro (trilhos 
de trem - Figura 2), ou troncos, 
os quais provocam uma redução 
apreciável no número de plantas. 
Para isto é importante esperar o 
florescimento das plantas, mas 
não a sementação (geralmente 
por volta de meados de dezembro 
nas condições do RS). Os colmos 
eretos (Figura 2) multiplicam o im-
pacto das barras sobre a base das 
plantas, propiciando o ferimento 
na zona suscetível e em alguns 
casos o arranquio a planta. Seu 
efeito será melhor se o solo esti-
ver úmido. Na sua rebrota, paste-
jos rápidos com animais adultos 
em altas cargas podem, neste 
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momento determinar o consumo 
deste (Figura 3), com efeito, sobre 
o vigor posterior das plantas. 

Figura 2. Exemplo de equipamento cons-
truído com trilhos, para arranquio de ca-
raguatá. Caraguatá pendoado, condição 
ideal para o uso do equipamento. Foto do 
autor.

 A condição do pasto, o lo-
cal onde caem as sementes do 
caraguatá é importantíssimo para 
prevenir novas infestações: quan-
to mais denso e fechado o campo, 
mais difícil será o estabelecimen-
to do Caraguatá, daí a importân-
cia da pressão de pastejo que 
permita a máxima densidade do 
estrato inferior, condição esta que 
também possibilitará eventuais 
pastejos pesados e rápidos como 
preconizado acima, para consumir 
rebrotas do caraguatá (Figura 3).

Figura 3. Rebrote do caraguatá consumi-
do por vacas. Foto do autor.

Figura 4. Planta relativamente nova de 
chirca à esquerda e planta florescida de 
mio-mio, à direita. Foto do autor.

 A chirca (Figura 4) é um 
exemplo de planta nativa que 
pode tornar-se indesejável, con-

forme a proporção em que cubra 
o campo. Com base em estudos 
sobre o nível de carboidratos de 
reserva Alemán e Gomes, (1989), 
afirmam que a chirca rebrota na 
primavera às custas de reservas 
formadas durante o verão e acu-
muladas na base dos troncos e 
raízes logo após a floração e an-
tes da maturação fisiológica das 
sementes. Assim pode-se deduzir 
que roçadas de inverno, quando 
estas reservas estão no seu nível 
máximo, serão pouco efetivas. 
Desta forma, o momento mais 
adequado para a roçada seria no 
final de verão, início do outono, 
entre floração e sementação. Nes-
te momento, alguma reserva será 
translocada para iniciar a forma-
ção da semente e o corte da parte 
aérea permitirá então diminuir os 
níveis de reservas que serão uti-
lizados para respiração durante o 
inverno e a rebrota na primavera. 
Assim, a rebrota será menos vi-
gorosa e, se consumida (ovinos 
adultos), obrigará a uma nova re-
mobilização para a nova rebrota e 
assim sucessivamente até esgo-
tá-las, determinando a morte da 
planta (Formoso, 1991). Conforme 
Gonzaga (1999) trabalho conduzi-
do na Embrapa Pecuária Sul, em 
Bagé, RS, estudou alternativas de 
controle da chirca que incluíam 
épocas de roçadas (primavera e 
outono), frequência de roçada (1 
ou 2 anos consecutivos), queima 
e utilização de pastejo com ovinos 
em alta lotação na rebrota de pri-
mavera após a roçada. Segundo 
o autor, a maior redução percen-
tual de chirca ocorreu quando da 
utilização de roçadas no outono. 
Roçadas de outono e roçadas de 
outono+primavera foram seme-
lhantes, mas a opção por roçadas 
de outono foi mais viável sob o 

ponto de vista econômico (meta-
de do custo), apesar deste último 
tratamento ser mais efetivo na 
redução da altura e do diâmetro 
médio das plantas. É comum a 
opinião de que o pastejo com bo-
vinos e ovinos, estes últimos com 
lotações instantâneas superiores 
a 2,0 UA/ha, afeta áreas de gran-
de incidência de Chirca. Isto pode 
ser evidenciado no trabalho cita-
do por Gonzaga (1999), somente 
que com magnitude menor que o 
produzido pelas roçadas no ou-
tono. Tal efeito, segundo o autor, 
pode ser atribuído à melhoria das 
condições de manejo, favorecendo 
o crescimento do campo, aumen-
tando com isto a competição do 
mesmo sobre a Chirca e reduzindo 
a possibilidade de sua recupera-
ção, que também é afetada pelo 
consumo do rebrote pelos ovinos. 
Portanto, a conjugação de méto-
dos mecânicos (roçada em época 
estratégica – final do verão-ou-
tono) e biológico (pastejo bovino 
e ovino) constitui uma alternativa 
prática e eficiente no controle des-
ta espécie.

Figura 5. Carqueja em pleno estágio ve-
getativo na primavera. Foto do autor.

 A carqueja (Figura 5) é uma 
espécie cujas plantas crescem vi-
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gorosamente desde a primave-
ra até o verão quando começa o 
período de repouso e frutificação 
para apresentar novo rebrote no 
outono. O acúmulo de substâncias 
de reservas ocorre quando a plan-
ta está verde e é armazenado na 
base dos colmos, sendo utilizadas 
para os rebrotes, sobretudo os de 
primavera. Esta característica pa-
rece ser a chave de seu controle. 
No período frio, ainda que a planta 
esteja verde, encontra-se em um 
período de descanso e ao ser cor-
tada, por possuir reservas basais, 
poderá rebrotar com energia na 
primavera. Tal fato também ocor-
re se o corte for realizado antes 
da brotação do outono (Gonzaga, 
1999). Assim, segundo esse au-
tor, se as plantas forem cortadas 
imediatamente após a brotação 
do outono, os níveis de reservas 
existentes nas plantas estarão 
muito baixos e o rebrote de pri-
mavera será de baixo vigor. Mas, 
conforme Scheffer-Basso et al. 
(2008) o maior efeito da roçada 
seria pela remoção de gemas res-
ponsáveis pelo rebrote. A roçada 
realizada no final do verão/outono 
em plantas florescidas resulta em, 
melhor efeito, mas deve ser rea-
lizada a baixa altura (<7cm). Isso 
porque ao florescer a planta alon-
ga os entrenós da base e eleva a 
gemas axilares (que produziriam 
novas hastes) presentes nesses 
nós, que estejam presentes aci-
ma daquela altura, de modo que 
a roçada elimina a maioria deles. 
Por isso o rebrote será fraco, pois 
constituído de poucas hastes. No 
entanto, é importante salientar 
que o sistema subterrâneo hori-
zontal da carqueja é formado por 
raízes gemíferas, capazes de gerar 
novas plantas a partir da ativação 
de gemas dormentes. Assim, o 

controle deve ser repetido sempre 
que se julgar que a frequência de 
carqueja possa estar prejudicando 
o desempenho animal por redução 
da capacidade de suporte, ou seja, 
estiver ocupando mais do que 30 % 
da área. 
 A utilização de herbicidas 
para o controle de indesejáveis 
pode ser uma alternativa eficaz 
em muitos casos, apesar dos ris-
cos inerentes às outras espécies 
do campo que se deseja preservar, 
e à fauna, embora dependente do 
tipo de princípio ativo, da dose e 
das condições climáticas do mo-
mento da aplicação. A época de 
aplicação pode ter pronunciado 
efeito nos resultados, dependen-
do da fenologia da planta (estádio 
vegetativo, início de florescimento, 
florescimento pleno ou pós-flores-
cimento). Assim, Allegri (1978), ve-
rificou que o uso de Tordon na pri-
mavera permitiu 100 % de controle 
da Chirca, Caraguatá, Carqueja e 
do Mio-mio, enquanto sua apli-
cação no outono não resultou em 
qualquer controle tanto da chirca 
como da carqueja, mas controlou 
cerca  de  50 %  do caraguatá e 
58 % do mio-mio. Segundo o autor, 
não se observou efeito posterior 
sobre as leguminosas nativas. Ao 
contrário, Pellegrini et al. (2007) 
verificaram, com o mesmo pro-
duto, a eliminação de legumino-
sas até um ano após a aplicação, 
mas também observaram controle 
quase total das espécies indesejá-
veis, igualmente com aplicação de 
primavera. O uso da roçadeira so-
mente teve alguma efetividade no 
outono e muito pouco ou nada na 
primavera, enquanto a adubação 
não afetou o método de controle e 
tampouco o crescimento das inva-
soras embora tenha beneficiado o 
crescimento de gramíneas.

 Para o controle do alecrim 
(Vernonia nudiflora) Farias (2008) 
utilizou diferentes herbicidas sistê-
micos (2,4D + Picloran, Fluroxipyr 
+ Picloran, Triclopyr) em aplicação 
localizada em dezembro e veri-
ficou redução média de 86 % na 
densidade de hastes da espécie, 
independente do tipo de herbici-
da e da dosagem. Essa espécie é 
muito difícil de controlar com mé-
todos físicos devido à presença 
de xilopódio, estrutura de arma-
zenamento de reservas e de água 
e que contém muitas gemas que 
são ativadas após corte. Por essa 
razão o controle químico com her-
bicidas sistêmicos apresenta me-
lhor controle conforme também 
demonstrado por Pelegrini (2007) 
e Fontoura Junior (2003) com 
2,4D + Picloran) a primavera. 
 Uma planta indesejável 
muito ocorrente na região da Cam-
panha do RS e de difícil controle é 
o alho-macho (Sizyrinchium pla-
tense – Figura 6). Não é consumi-
da pelos animais e pode ser tóxica. 
Ocorre com maior frequência em 
solos de baixada e de boa fertili-
dade, normalmente onde já hou-
ve lavoura.. Planta perene, pos-
sui raízes carnoso-fibrosas, onde 
acumula substâncias de reserva. 
O uso de roçadeira pode levar a 
alguma diminuição da sua co-
bertura, mas não ao seu controle 
efetivo. Girardi-Deiro et al. (1999) 
compararam roçadas a 5 cm do 
solo uma vez ao ano no final do 
florescimento (outubro-novembro), 
duas roçadas, uma ao final do flo-
rescimento e outra 60 dias após 
e quatro roçadas, uma ao final do 
florescimento e outras três a cada 
60 dias, durante três anos. Ao fi-
nal desse período, analisando a 
composição do campo, verificaram 
que embora a roçadas tenham re-
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duzido a cobertura do alho-macho, 
não foram suficientes para contro-
lar a espécie, a qual mostra uma 
alta capacidade de recuperação 
após os cortes independente do 
seu número. Uma a duas roçadas 
por ano reduzem significativa-
mente a cobertura em áreas mais 
secas enquanto nas áreas mais 
úmidas a maior efetividade foi ob-
servada com quatro cortes anuais. 
Em resumo é um processo caro e 
não completamente eficiente, o 
que leva a se pensar no controle 
químico com produtos sistêmicos 
como mais eficaz e provavelmen-
te mais barato, mas que ainda 
necessita estudos. Ainda é impor-
tante considerar que a aplicação 
de calcário, mesmo em cobertura 
(como é o caso quando se pratica 
a sobressemeadura) contribui ex-
pressivamente para a diminuição 
da incidência do alho-macho (Ma-
cedo et al., 1995).

Figura 6. Planta, florescida de alho-macho 
(Sizyrinchium platense). Foto do autor.

 As maria-moles (Senecio 
spp.) são representadas por várias 
espécies nativas, mas aquela que 
mais problemas tem trazido não é 
nativa e apresenta uma capacida-
de invasiva bem mais preocupan-

te que as congêneres nativas. Essa 
espécie é o Senecio madagasca-
riensis, representado na Figura 7. 
Especial atenção deve ser dada a 
ela, embora as demais também 
devam ser objeto de preocupação 
por seu carácter altamente tóxico 
que todas apresentam.

Figura 7. Planta adulta florescida de Se-
necio madagascariensis acima, plântula 
ao centro e flor abaixo. Fotos do autor.

 Roçadas de primavera so-
mente são efetivas se seguidas 
de pastejo por cabras ou ovelhas 
adultas, que consomem o rebro-

te, provavelmente em função do 
caráter anti-helmíntico de alguns 
dos seus princípios ativos, e por 
apresentarem uma certa resistên-
cia à toxicidade da planta, o que 
não é o caso de bovinos.
 Pouca informação se en-
contra atualmente disponível no 
sul do Brasil sobre o efeito da re-
dução da produção de forragem 
e a consequente diminuição na 
capacidade de suporte resultante 
da presença de espécies indese-
jáveis da flora nativa, para que se 
possa inferir sobre qual o limite de 
ocorrência de determinada espé-
cie que leva à diminuição na pro-
dução animal. Ou seja, até onde a 
presença de determinada espécie 
pode ser tolerada. Também pou-
co se conhece sobre o efeito da 
interação entre diferentes méto-
dos de controle de indesejáveis 
e a intensidade de utilização da 
pastagem, muito embora se re-
comende sempre trabalhar com 
ofertas adequadas para aumen-
tar a capacidade competitiva do 
campo. Todos estes efeitos neces-
sitam ser mensurados no que se 
refere às alterações nas relações 
de competição e, sobretudo, para 
que se possa realmente medir a 
consequência sobre a produção 
de produto animal, mas também 
os efeitos ambientais. Nunca é de-
mais lembrar que muitas plantas 
da nossa flora não têm valor forra-
geiro para os animais domésticos, 
mas cumprem outras funções am-
bientais igualamente valiosas e 
importantes, como a manutenção 
dos polinizadores (aves e insetos), 
apenas para citar um exemplo.
 Um bom exemplo de pro-
grama de pesquisa e desenvolvi-
mento que tem tido bastante su-
cesso é o controle do capim Annoni 
desenvolvido pela Embrapa CPP-
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Sul, o programa “Rede de pesquisa 
em Capim-Annoni” (Eragrostis pla-
na - agora uma espécie exótica), 
e que também controla outras es-
pécies indesejáveis como gravatá, 
mio-mio, maria-mole e chirca. Vá-
rias publicações estão disponíveis 
em  https://www.embrapa.br/pecu-
aria-sul/busca-de-solucoes-tecno-
logicas/-/produto-servico/, incluin-
do o equipamento “campo limpo”, 
apresentado na Figura 8, além de 
aplicador manual (enxada quími-
ca) e instruções para sua constru-
ção, e recomendações de manejo 
em geral visando  a recuperação 
dos campos. Não entraremos nos 
detalhes pois o acesso ao site tra-
rá todas as informações necessá-
rias de modo rápido e acessível.

Figura 8.  Equipamento “Campo Limpo” 
para controle de plantas indesejáveis do 
estrato superior, à direita. À esquerda, 
aspecto do campo após a aplicação de 
herbicida, comparado à não aplicação 
(Fotos: Naylor B. Perez).

3. Controlando a estrutura do 
pasto para otimizar o proces-
so do pastejo

 De modo geral nossos 
campos apresentam uma típica 

estrutura em duplo estrato (Figura 
9), ou seja, um estrato inferior for-
mado por espécies de porte baixo, 
estoloníferas e/ou rizomatosas 
(grama forquilha, grama tapete 
etc.) e um estrato superior forma-
do por aquelas espécies entou-
ceiradas (cespitosas) como capim 
caninha, cola-de-zorro, barba-de
-bode, etc. Essas últimas são in-
duzidas a florescer entre meados 
a final da primavera. Em mode-
radas e altas ofertas começam a 
ser rejeitadas e isto altera ainda 
mais a estrutura (grande núme-
ro de colmos floríferos), fazendo 
com que formem touceiras altas 
com alta proporção de colmos e 
que são rejeitadas pelos animais 
justamente devido à presença dos 
colmos. Ambos os tipos de plantas 
são importantes num ecossistema 
pastoril. As espécies mais rasteiras 
que formam o estrato inferior ofe-
recem uma forragem de melhor 
qualidade, com alta disponibilida-
de de nutrientes e, de modo geral, 
tem raízes mais superficiais. São 
aquelas consideradas como plan-
tas de “captura de recursos” (car-
bono, água e nutrientes), mas suas 
folhas duram menos e por isso 
podem/devem ser utilizadas com 
mais frequência, para evitar per-
das por senescência. Já aquelas 
que formam touceiras “encanam” 
mais rapidamente, têm folhas que 
crescem mais lentamente, mas 
que duram mais tempo. No entan-
to são folhas mais espessas, com 
baixa digestibilidade e com me-
canismos que impedem a perda 
de água, inclusive algumas apre-
sentando cerosidade recobrindo a 
lâmina foliar. Apresentam sistema 
radicular mais profundo e por isso, 
são capazes de buscar água e 
nutrientes em camadas mais pro-
fundas do solo do que aquelas de 

porte mais rasteiro. São conside-
radas plantas de “conservação de 
recursos” e que “guardam” esses 
recursos através da maior durabi-
lidade das folhas e perfilhos. Deste 
modo, ambas são importantes: as 
primeiras asseguram forragem de 
boa qualidade e as segundas as-
seguram disponibilidade de pasto 
quando as condições climáticas 
não são favoráveis e em solos 
mais pobres. Garantem, portanto, 
a resiliência do sistema pastoril. 
A questão é saber até quanto de 
plantas que formam touceiras é 
possível ter no pasto sem afetar 
o desempenho animal e assegu-
rar a tão desejada estabilidade e 
resiliência do sistema. Mas tam-
bém fundamental conhecer qual 
a condição do estrato inferior que 
assegure o melhor desempenho, 
ou seja, a altura do dossel que 
permitiria maximizar a massa de 
cada bocado.

Figura 9. Campo nativo com típica dupla 
estrutura, onde o estrato superior (mace-
gas = conservação de recursos) apresen-
ta frequência excessiva em relação ao 
estrato inferior (plantas mais rasteiras = 
captura de recursos). Foto do autor.

 A altura do estrato inferior 
que propicia a maior massa do 
bocado e otimiza os demais com-
ponentes do processo de colheita 
pelo animal foi determinada por 
Gonçalves et al. (2009 a e b) como 
sendo de cerca de 9 cm de altura 
para ovinos e 12 cm para bovinos. 
A maior ocorrência de sítios de 
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pastejo nessas alturas é encontra-
da quando a oferta de forragem é 
mantida ao redor de 12 % PV. Ge-
rou-se assim um indicador físico 
facilmente utilizável pelo produtor 
que é a medida com uma simples 
régua. 
 Outras observações de-
terminaram que a máxima ocor-
rência de touceiras (Trindade et 
al., 2016), a partir da qual o de-
sempenho animal é penalizado 
é de 35 %, constituindo-se agora 
em mais um indicador importante 
para manter a condição do pasto 
de modo a otimizar o comporta-
mento ingestivo dos animais, e 
por consequência, o desempenho 
produtivo.
 A questão é como obter 
aquelas condições tanto de altu-
ra do estrato inferior (9 a 13 cm) 
como de proporção de touceiras 
(menos de 35 %). Vários tratamen-
tos de alteração da oferta foram 
testados para verificar qual seria a 
melhor combinação de estação do 
ano e oferta de forragem que resul-
taria em melhor desempenho ani-
mal. Os melhores resultados foram 
obtidos quando se reduz a oferta 
para 8 % PV na primavera, ou seja, 
de setembro a final de dezembro 
e se retorna a 12 % no restante do 
ano. Os resultados de Soares et al. 
(2005), Aguinaga (2004), Santos 
(2007), Neves et al. (2009) e Trin-
dade et al. (2016) obtidos em anos 
diferentes na mesma área, são elo-
quentes em demonstrar e explicar 
o enorme benefício resultante des-
ta estratégia de mudança de ofer-
ta, que permitiu elevar o patamar 
de 140 a 150 kg PV/ha/ano obtidos 
em sistemas de recria com ofer-
ta fixa ao longo do ano entre 11 
e 13 % PV (Maraschin, 2001), para 
cerca de 230, conforme exemplifi-
camos na Tabela 1. 

 

Esse melhor desempenho resul-
tou basicamente da alteração na 
estrutura das plantas do estra-
to superior, representadas prin-
cipalmente por capim-caninha, 
conforme se pode visualizar na 
Figura 10. 
 No início da primavera, os 
colmos que estavam iniciando o 
alongamento para florescer (Fi-
gura 10 à direita) são eliminados 
pelo pastejo do seu meristema 
apical e paralisam o crescimen-
to, Por outro lado as suas gemas 
axilares da base são mobilizadas 
e emitem perfilhos que somente 
serão induzidas a florescer (e en-
tão alongar os entrenós) no ano 
seguinte, permanecendo vegeta-
tivos e, portanto sem “encanar” 
(Figura 10 à direita). 
 Desta forma passam a 
constituir a dieta em maior pro-
porção e durante o outono-inver-
no, uma vez que a planta é muito 
tolerante ao frio.

Figura 10. Vista geral de um campo na-
tivo com predominância de capim-cani-
nha no potreiro da esquerda e a mesma 
composição florística na direita, mas com 
a estrutura controlada na primavera. Na 
foto da direita aspecto de uma touceira 
do capim-caninha sem encanar, apresen-
tando apenas folhas. Fotos do autor.

 Portanto, se considerar-
mos que a produção média de 

Tabela 1. Características da pastagem natural da Depressão Central do RS, subme-
tida a alteração na oferta de forragem, e produção animal: Primavera=8 % - resto do 
ano=12 %. (Soares et al., 2002)

OF = oferta de forragem – kg MS/100 kg PV/dia; MF = massa de forragem; CA = carga 
animal; GMD = ganho médio diário; GVP = ganho de peso vivo



18 Revista Campo Nativo & Pastagens | Nº 04

peso vivo/ha/ano em sistemas de 
recria e terminação no RS é da or-
dem de 60 a 70 kg por ano, po-
demos afirmar que é possível tri-
plicar este número a custo zero. 
Ou seja, apenas jogando com a 
oferta de forragem via ajuste da 
carga animal, de modo a gerar 
uma estrutura do pasto que oti-
mize o processo de colheita pelo 
animal através de menor tempo 
de busca de sítios de pastejo mais 
adequados, de bocados de maior 
profundidade e de maior massa, e 
da colheita de mais nutrientes ao 
longo do dia, conforme Carvalho et 
al. (2008; 2009). E, além do mais, 
conservando aquela parte da flo-
ra responsável pela estabilidade 
e resiliência do sistema, represen-
tada pelo capim-caninha e outras 
cespitosas.
 Ressalte-se o enorme be-
nefício advindo desta mudança 
na estrutura do pasto, que permi-
te agora manter cargas animais 
de até cerca de 400 kg de PV/ha 
na média do ano, reduzindo essa 
carga em apenas 50 kg no perí-
odo de inverno. Os resultados de 
experimento com níveis de oferta 
de forragem (Maraschin, 2001) 
mostram que com oferta fixa em 

torno de 12 % que propiciava os 
melhores ganhos (cerca de 150 kg 
PV/ha/ano), mas com carga animal 
de cerca 380 kg de PV na época 
favorável, obrigando a reduzir esta 
carga para 160 – 180 kg duran-
te o período de inverno para que 
não haja perdas acentuadas. Na 
prática isto representa uma gran-
de variação de carga e implica na 
necessidade de prover áreas no 
inverno no mínimo com o triplo 
das áreas do período favorável. 
Já agora, com esta estratégia de 
aumento da carga na primavera 
(diminuição da oferta para 8 % ) 
o manejo é muito facilitado, pois 
isto é conseguido na primavera 
através de diferimento de potrei-
ros nesta estação, permitindo con-
centrar mais animais nos potreiros 
em utilização. A reacomodação da 
carga no resto do ano é facilmente 
conseguida com a abertura destes 
potreiros no restante do ano, res-
tando um pequeno déficit no inver-
no, quando é necessário reduzir a 
carga em apenas cerca de 20 %. Ou 
seja, há uma facilitação do mane-
jo, pois o sistema torna-se extre-
mamente simples uma vez que 
este pequeno excedente de carga 
animal pode ser atendido com di-

ferimento de pequenas áreas no 
final de verão-outono e alguma 
suplementação, por exemplo, com 
sal proteinado, durante 50-60 dias 
no inverno. 
 Essas alterações na estru-
tura do pasto também podem ser 
realizadas com o uso da roçadei-
ra, com a vantagem de também 
controlar espécies indesejáveis 
não consumidas pelos animais, 
embora a custo mais elevado 
do que quando se utiliza apenas 
os animais e pelo fato de que a 
época para cumprir ambos os ob-
jetivos nem sempre é a mesma. 
Carvalho et al. (2019) demons-
tram que é possível manipular 
a estrutura de campos de dupla 
estrutura via roçadas de forma a 
manter a altura do pasto entre 9 
e 13 cm, estrutura que otimiza o 
processo de pastejo refletindo em 
melhor desempenho dos animais. 
Comparado ao melhor tratamen-
to de oferta de forragem (12 %PV) 
mas não roçado, verificaram pra-
ticamente o dobro de ganho de 
peso médio diário de novilhos du-
rante a primavera nessa mesma 
oferta, mas roçado (Tabela 2). 

Artigo

Tabela 2. Comparação do ganho médio diário (g/novilho/dia) mensal em campo nativo da Depressão Central do RS com o melhor 
tratamento de oferta de forragem (OF = 8 % na primavera e 12 % no resto do ano) e o campo roçado e mantido com a mesma oferta. 
(GPEP - Dados não publicados 2017-2018). Obs. Houve seca em fevereiro e março.

GPEP – Grupo de Pesquisas em Ecologia do Pastejo. Coord. Prof. P.C.F. Carvalho

 Ainda que se necessite de 
estudos a mais longo prazo e em 
diferentes fitofisionomias o estu-
do evidencia que a manipulação 

da estrutura do pasto via roçada 
mostra-se promissor para alcan-
çar novos patamares para a pro-
dução animal em campo nativo.

 Mas a condição do estra-
to inferior (altura média) também 
deve ser controlada (entre 9 e 13 
cm), e isso depende fundamental-
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mente da carga animal relacio-
nada à disponibilidade de pasto 
(oferta de forragem) e deve ser 
controlada com relativa frequên-
cia

3. Considerações finais

 A complexidade dos campos 
nativos do sul do Brasil representa-
da por uma fauna e flora riquíssima, 
adaptada às diferentes condições 
de clima e solo, asseguram a pres-
tação de inúmeros serviços ecossis-
têmicos, que vão além da simples 
produção do produto dos nossos 
animais domésticos (carne, leite, lã). 
Qualidade do ar e da água, oferta 
de plantas medicinais, ornamentais 
e com princípios ativos ainda pou-
co explorados, ciclagem de nutrien-
tes, são apenas alguns exemplos 
desses serviços ecossistêmicos. E 
asseguram também uma condição 
importantíssima que é a resiliência 
frente às mudanças climáticas que 
já estão aí. Portanto, conservá-los 
na medida do possível e, sobretudo, 
em boas condições é imperativo. No 
entanto, muitas espécies não gra-
míneas nem leguminosas, podem 
encontrar condições que permitam 
que estas aumentem sua ocorrên-
cia, a ponto de diminuir a produção 
das demais espécies que compõem 
o estrato forrageiro para os herbívo-
ros domésticos, resultando em dimi-
nuição da capacidade de suporte e, 
muitas vezes trazendo problemas 
de intoxicação dos animais. Seu 
controle, portanto, depende primei-
ramente do adequado ajuste da 
carga animal para evitar o super-
pastoreio, condição que geralmente 
determina abertura da comunidade 
e o estabelecimento de mais plan-
tas indesejáveis. 
 Outra “fonte” de aumen-

to exagerado destas espécies são 
aquelas áreas que já foram lavoura, 
mesmo que há muito tempo. O pe-
ríodo pós lavoura permite o desen-
volvimento de plantas indesejáveis 
que aproveitam a falta de com-
petição por parte das boas espé-
cies, que normalmente levam mais 
tempo para se restabelecer (e nem 
sempre conseguem!). Isto é agrava-
do, quando houve vários anos segui-
dos de lavoura e mais ainda quando 
se utilizou herbicidas, notadamente 
os sistêmicos. Em ambas as situa-
ções (sobrepastoreio continuado ou 
lavoura) levam à necessidade de 
algum controle. De um modo geral, 
a roçada em época adequada as-
sociada ao pastejo com ovinos ou 
caprinos é o caminho mais barato 
e ecologicamente correto. Pouco se 
conhece do efeito dos bubalinos ou 
mesmo outras espécies de animais, 
a não ser de modo empírico como é 
o caso do burro e do búfalo no con-
trole de caraguatá.
 É, portanto, ainda necessário 
testar diferentes métodos de contro-
le de plantas indesejáveis em pas-
tagens, quantificando o efeito sobre 
a produção e qualidade da forragem 
produzida e sua transformação em 
produto animal, de modo a poder 
recomendar práticas que garantam 
a melhoria do sistema pastoril de 
forma previsível tanto em termos 
econômicos como de prestação de 
serviços ecossistêmicos. Também é 
mister que a pesquisa desenvolva 
trabalhos para elucidar os aspec-
tos morfofisiológicos e ecológicos 
das principais espécies indesejáveis, 
única forma de controlá-las de for-
ma eficaz.
 Vimos também que o con-
trole da estrutura do pasto (o com-
ponente herbáceo) pode ser feito 
através do adequado controle da 

carga animal, e que isso pode levar 
a aumentos de produtividade ani-
mal até pouco tempo julgados inal-
cançáveis, como seja mais de 200 
kg de peso vivo/há/ano, sem qual-
quer adição de insumos modernos. 
E, ao mesmo tempo melhorando 
os serviços ambientais, através do 
sequestro de carbono, do aumento 
da biodiversidade, da qualidade e 
quantidade das águas, etc. O uso da 
roçadeira também representa uma 
possibilidade de alterar rapidamen-
te a estrutura do pasto, embora com 
certo custo. Mas, também represen-
ta a possibilidade de, ao mesmo 
tempo, controlar espécies indesejá-
veis. 
 Em qualquer caso, impor-
tante considerar que nossos pastos 
são naturalmente equilibrados e 
que a presença de espécies nativas 
consideradas “indesejáveis” nem 
sempre deve ser objeto de preocu-
pação, a menos que sua incidência 
de ocorrência supere níveis a partir 
dos quais passe a comprometer a 
capacidade de suporte do campo ou 
ainda oferecer alto risco de intoxica-
ção alimentar. 
 Prevenir, sempre é melhor 
do que remediar, e no caso de pas-
tagens, a melhor prevenção para 
evitar um excesso de plantas que 
possa prejudicar o sistema de pro-
dução animal é o controle da carga 
animal através da oferta de forra-
gem ou de indicadores da condição 
do pasto, como a altura do estrato 
inferior e a proporção de touceiras 
e ainda o uso do diferimento de 
potreiros. Com isso, também esta-
remos otimizando a transformação 
desse recurso em produto animal, 
conservando a natureza e tornando 
o negócio economicamente susten-
tável.
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Índice sobre el Plato de 
Comida (IsPC): de las 

mediciones a las decisiones

Los comienzos…

 Todo comenzó cuando a los productores les 
preguntamos ¿qué características debería tener un 
método para presupuestar el pasto? Todos afirmaron 
que antes que nada debería ser simple, como cuando 
se presupuesta un “asado” entre amigos, afirmaron. 
Todos, absolutamente todos en el Uruguay sabemos 
que, si presupuestamos un asado para 10 personas, 
los kilogramos necesarios son 5. Es algo que está en 
el ADN de cada uruguayo. La novedad de esto es que 
en esa cuenta entran los “comensales” y la cantidad 
necesaria de carne que deberíamos poner en cada 
plato de ellos. Ese mismo criterio aplicamos para pre-
supuestar el pasto para nuestros ganados.

Plato de comida…

 El plato de comida de los animales representa 
en este caso la cantidad de pasto que debemos ofre-
cer a los animales en cada estación para que cum-
plan con los objetivos buscados. Es así que un ternero, 
tiene un plato de comida más chico que una vaca de 
cría y ésta menor a la de un novillo en engorde. Exis-
ten pues diferentes tamaños de plato de comida. Los 
datos de estos tamaños surgen tanto de la investi-
gación nacional en Facultad de Agronomía como del 
equipo de investigación de la Universidad Federal de 
Río Grande del Sur.
 Presentamos a continuación los requerimien-
tos de oferta de pasto por kilogramo de peso vivo se-
gún categoría y estación (figura 1).

Tabla 1. Oferta de forraje por categoría y estación para cumplir 
objetivos.

Fuente: Do Carmo, M. 2016.

 A título de ejemplo una vaca de cría en otoño 
que luego del destete debe sí o sí mejorar su condici-
ón corporal previo a la entrada del invierno y si pesa 
350 kilos deberíamos ofertarle 1.750 kilos de pasto 
(surge de multiplicar 350 kilos de peso vivo por 5 kilos 
de pasto).
 Tenemos pues, gracias a la investigación los 
diferentes tamaños de plato necesarios.

¿Cuánto pasto tenemos para poner en ese 
plato?

 Siempre fue complicado estimar la cantidad 
de pasto que tenemos en el campo. Gracias al surgi-
miento de una regla calibrada (tema que tratamos en 
un artículo anterior) es posible hacerlo de una manera 
mucho más sencilla que antes (figura 2). El uso de la 
regla con su protocolo específico nos permite estimar 
con razonable precisión la cantidad de pasto.

Índice sobre el Plato de Comida

 El índice no hace más que vincular el pasto 
que hay en el campo con la oferta de pasto necesaria 
para cada categoría. Veamos un ejemplo. 

Marcelo Pereira Machín, Emilio Duarte, Rómulo Cesar, 
Marcelo Ghelfi, Javier Fernández, Valentina Herrera y 
Santiago Lombardo. 
Técnicos del Instituto Plan Agropecuario.
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 Si tenemos 100 hectáreas 
que las medimos en otoño y nos da 
una altura promedio (suma de las 
diferentes medidas divididas en-
tre el número de medidas) de 3,5 
centímetros y sabiendo que aproxi-
madamente 1 centímetro de pas-
to equivalen a 250 kilos de pasto 
seco (para más precisión hay valo-
res por zonas agroecológicas y por 
estación) tendremos un total de 
87.500 kilos de pasto seco (esto 
surge de multiplicar 100 hectáreas 
por 3,5 cm por 250 kilos de pasto 
por centímetro). 
 Ahora bien si en esas hec-
táreas tenemos 90 vacas desteta-
das en otoño que pesan 350 kilos, 
que deben mejorar su condición 
corporal, deberíamos ofrecerles 6 
kilos de pasto seco por kilo de peso 
vivo (valor sacado de la tabla ante-
rior). Eso da como resultado, que la 
oferta debería ser de 189.500 kilos 
de pasto (esto surge de 90 vacas 
por 350 kilos por 6 kilos de pasto 
necesarios). 
 Entonces hacemos la vin-
culación entre pasto que tenemos, 
87.500 kg. sobre lo requerido, 
189.500 kg. (hacemos la división) 
y nos da 0,46. Esto significa que 
tenemos un 46 por ciento del pas-
to que precisamos o visto por otro 
lado, nos falta un 54 por ciento del 
pasto.
 Según los valores del índice 
le asignamos colores, hasta 0,6 es 
rojo, eso significa que urgentemen-
te debemos tomar medidas, entre 
0,6 a 0,8 es amarillo, precaución, 
deberíamos comenzar a pensar en 
tomar alguna medida, entre 0,8 a 
1,2, es verde, estamos en una re-

lación óptima, podemos quedarnos 
tranquilos y por encima de 1,2 es 
marrón significando ésto que hay 
exceso de pasto con la consecuen-
te posible pérdida de calidad del 
forraje (figura 3).
Figura 3. Colores según valores del índice

Es muy simple…pero robusto

 Decía Leonardo Da Vinci, la 
“simpleza es la sofisticación más 
grande a la cual podemos aspirar”.
 Es simple porque conta-
mos con herramientas como la 
regla que nos permiten estimar 
de forma sencilla la cantidad de 
pasto y, robusto porque hay mu-
cha investigación detrás, ensayos, 
mediciones, análisis, calibraciones 
y un trabajo colaborativo con pro-
ductores, los verdaderos usuarios 
del recurso campo natural.
 Nos ha llevado mucho 
tiempo obtener este resultado que 
desembocó en él, y sólo lo pudi-
mos hacer cuando incorporamos el 
conocimiento local, es decir el sa-
ber de los verdaderos usuarios del 
recurso.

Figura 2. Regla
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Medir es importante…

 El patrón del “metro” cómo 
medida común surgió en la revo-
lución francesa como forma de 
simplificar, unificar y sobre todo 
eliminar procesos de corrupciones 
o engaños. Así fue que se dijo, la 
medida común debe surgir de la 
naturaleza. Se dictaminó, será la 
diezmillonésima parte de la dis-
tancia del polo Norte al ecuador y 
mandaron a dos astrónomos, De-
lambre y Mechain a medir el meri-
diano que a su vez pasaba por Pa-
rís. Lo hicieron y Mechain cometió 
un error que nunca lo comentó por 
lo que el metro actual es un poqui-
to más chico (0,2 mm) que el que 
debió ser. Así surgió el sistema mé-
trico decimal, donde las divisiones 
tendrían prefijos latinos (milímetro, 
centímetro y decímetro y los múlti-
plos, prefijos de origen griego (de-
cámetro, hectómetro y kilómetro). 
A veces hablamos de la cantidad 
de tiempo que demoran en difun-
dirse algunas tecnologías, en el 
caso de sistema decimal, aplicado 
también a las áreas y volúmenes, 
ha demorado más de 200 años y 
todavía hay tres países que no lo 
han incorporado, Liberia, Myanmar 
y Estados Unidos de América.
 Esos engaños que ocurrían 
por aquellas épocas son similares 
a la que nos ocurren con nuestros 
sentidos, muchas veces basados 
en experiencias pasadas o recuer-
dos, los cuales muchas veces ten-
demos a distorsionarlos. Hay una 
regla casi general, siempre esti-
mamos visualmente más pasto 

del que realmente hay, por eso es 
importante medir!!!

Decisiones…

 Las decisiones consti-
tuyen la última etapa de un ra-
zonamiento que involucra tomar 
una opción, muchas veces incluye 
también ejecutarla lo cual puede 
cambiar radicalmente el curso de 
un proceso. En nuestro caso ha-
blamos de tomar decisiones para 
adaptarnos. En un contexto incier-
to, cambiante y poco predecible, 
la adaptación pasa a ser un fac-
tor crucial.
 Un neurocientífico desta-
cado, argentino, Facundo Manes 
dice que el 70 por ciento de las 
veces tomamos decisiones por 
emoción. Por otra parte  Daniel 
Kahneman (psicólogo) premio 
nobel de economía en el 2002, 
quien estudió las decisiones en 
entornos de incertidumbres, afir-
ma la existencia de dos tipos de 
pensamiento, uno rápido basado 
en la intuición, que puede y mu-
chas veces conduce a errores y 
otro el pensamiento lento, que es 
meditado y e involucra el proceso 
de razonamiento. 
 Todo esto viene a colación 
de que muchas veces decidimos 
con el pensamiento rápido, por 
las emociones sin tener en cuenta 
evidencias y apoyándonos en re-
cuerdos que claramente nuestro 
cerebro distorsiona. Precisamos 
mediciones que se transformen 
en evidencias sólidas para poder 
decidir mejor.

Interpretación…

 Una vez obtenido el mismo 
es importante su interpretación, 
para poder tomar las acciones ne-
cesarias para llegar a la zona ”ver-
de” del mismo.
 La presencia en el rojo y 
amarillo debería disparar accio-
nes y sobre todo en el primer caso 
rápidas. Hemos aprendido que 
aquellos productores que toman 
medidas tempranas y sobre todo 
en casos de crisis forrajeras como 
las que ocurren en el invierno y en 
las sequías salen más ilesos que 
aquellos que no lo hacen a tiempo.
 Lo bueno que la interpre-
tación del índice induce a un pro-
ceso reflexivo profundo analizando 
y estudiando posibilidades. Como 
ejemplo el índice puede dar muy 
bien porque realmente hay pasto o 
porque hay pocos animales, según 
el caso será la decisión a tomar.

Desafíos…

 El desafío sin duda es es-
calar esta propuesta, es decir que 
muchos productores la usen, en 
eso estamos con el proyecto Ges-
tión del Pasto donde el método se 
basa en el trabajo con 30 “labo-
ratorios vivientes” que constituye 
una novedad donde abandonamos 
la clásica visión lineal de investiga-
ción, extensión, productor para pa-
recerse más a una red donde todos 
aprendemos de todos. El desafío 
es grande pero nos tenemos mu-
cha fe.
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Ecossistema pastoril - a 
conversão de recursos 

naturais em produto animal

Introdução

 A eficiência do ecossistema pastoril depende, 
sobretudo, da aclimatação das plantas forrageiras ao 
ambiente de pastejo. Depende da “habilidade” gené-
tica das forrageiras em converter os recursos naturais 
disponíveis em folhas vivas. Estas folhas são os com-
ponentes estruturais de maior capacidade fotossin-
tética da planta; de maior capacidade de converter 
energia luminosa e CO2 - os quais são renováveis 
e gratuitos - em carboidratos, os quais formarão, 
aproximadamente, 95 % da planta. A folha viva ain-
da é o componente estrutural da planta com maior 
valor nutritivo. Portanto, a aclimatação da planta ao 
ambiente é fundamental para que recursos naturais 
gratuitos (luz e CO2) sejam formadores de produto 
animal, o qual irá rentabilizar economicamente o sis-
tema. 

A dinâmica do sistema

 Deve-se estar atento à saída de nutrientes do 
sistema via produto animal. Do total que o animal 
ingere, ele retém, aproximadamente, 10 % (fases fi-
siológicas mais exigentes chegam a reter cerca de 
25 %). Neste sentido, apenas 10 % do que será inge-
rido sairá do sistema. É conveniente esta saída de 
nutrientes do sistema via produto animal para que 
ocorra a eficiência econômica do mesmo. Assim, re-
por os nutrientes via adubação, normalmente, é ex-

tremamente vantajoso em termos econômicos, pois, 
em última análise, converte-se adubo em produto 
animal. Contudo, deve-se ter atenção especial com 
os 90 % do ingerido que não ficam retidos no animal, 
que retornam ao ambiente via dejetos (fezes e urina). 
 Perdas significativas destes 90 % citados an-
teriormente resultam, invariavelmente, em ecossiste-
ma pastoril degradado. O manejo mais importante, 
no sentido de reduzir estas perdas é conduzir a pas-
tagem muito próxima ao máximo acúmulo de folhas 
vivas por área, com mínima senescência e alonga-
mento dos entrenós. Conduzir a pastagem com perfi-
lhos bem formados, bem enraizados, também favo-
recerá a física do solo. A alta participação de folhas 
protegerá o solo frente ao impacto do casco do ani-
mal e fará com que este satisfaça suas necessidades 
nutricionais mais rapidamente ao longo do dia, com 
isso, transite menos pela área. 
 O maior consumo de forragem por parte dos 
animais resultará em mais dejetos, mais matéria or-
gânica na superfície do solo, fundamental para nutrir 
os organismos do solo, para manter a umidade e a 
temperatura mais adequadas e, por consequência, 
favorecer a biologia do solo. Haverá, portanto, maior 
ciclagem de nutrientes no sistema, com melhor apro-
veitamento dos mesmos. Logo, a condução de uma 
pastagem com alta proporção de folhas vivas (com 
mínima senescência e alongamento dos entrenós) 
resultará na maior eficiência da conversão de recur-
sos naturais em produto animal (Figura 1). 
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Sementes de alta qualidade 
fisiológica e o estabelecimen-
to da pastagem

 A aquisição de sementes 
de alta qualidade fisiológica é um 
excelente investimento na busca 
de ecossistemas pastoris eficazes. 
Fundamental para que se tenha 
o número de plantas suficiente 
para atingir o máximo acúmulo 
de folhas vivas por área de modo 
uniforme e rápido. Com o uso de 
sementes de azevém de elevado 
vigor (sementes colhidas com 35 % 
de U.R. e secas artificialmente), o 
Prof. Manoel Maia verificou o esta-
belecimento da pastagem de aze-
vém em apenas 45 dias (azevém 
com boas sementes se estabele-
cem em 60 dias). Ao fazer um cál-
culo bastante simplificado, em 15 
dias a mais de pastejo, com 2 no-

vilhos por hectare ganhando 800g/
dia a R$10,00/kg vivo, obtém-se o 
valor de R$ 240,00, que poderiam 
ser investidos em semente. Este 
investimento seria importante, sob 
o aspecto estratégico, pela utili-
zação da pastagem mais cedo, 
pelos menores riscos e pela rápi-
da chegada ao máximo acúmulo 
de folhas vivas por área, ou seja, 
à maior eficiência do ecossiste-
ma pastoril. Neste mesmo sentido 
Schuch et al. (2000), verificaram 
que 150 plantas de aveia preta 
(Avena strigosa) originadas por se-
mentes de elevado vigor produzi-
ram o mesmo que 450 plantas de 
aveia preta originadas por semen-
tes de baixo vigor durante a fase 
de estabelecimento. Logo, seria 
possível investir três vezes mais 
em semente de alto vigor. Ainda 
haveria vantagens com relação 

ao transporte, risco de ingresso de 
plantas daninhas, doenças e pra-
gas na área; e menores riscos de 
perdas de plantas durante a fase 
de estabelecimento. 
 Além da aquisição de se-
mente de alta qualidade, a época 
de semeadura é uma tecnologia 
de processo de elevado impacto 
na eficiência do ecossistema pas-
toril. A semeadura efetuada na 
época recomendada permitirá que 
estas plantas tenham perfilhos 
bem desenvolvidos, bem enraiza-
dos, especialmente pelo prolonga-
mento do período vegetativo. Se-
meaduras mais tardias devem ser 
compensadas com maior quanti-
dade de sementes porque haverá 
encurtamento do período vegeta-
tivo, com menor tempo para o per-
filhamento e produção de raízes. 
Portanto haverá mais plantas com 
menos perfilhos. É uma estratégia 
que poderá ser utilizada, porém 
como desvantagens destacam-se: 
maior investimento em sementes 
e plantas com menos raízes, me-
nos eficientes na busca por água 
e nutrientes. Algo corriqueiro no RS 
é a semeadura do azevém em ju-
nho. Além do menor tempo para o 
perfilhamento há piores condições 
térmicas, de radiação e, por vezes, 
hídrica (excesso de água no solo). 
Por consequência, para efetuar a 
semeadura de junho é necessário 
maior investimento em relação a 
semeadura de março (mais se-
mentes) e, aproximadamente, a 
produção de forragem é reduzida 
pela metade. Provavelmente, esta 
estratégia de utilização dos recur-

Figura 1 - Principais componentes do ecossistema pastoril e algumas características 
abióticas determinantes da magnitude potencial do fluxo de energia e nutrientes 
(WILKINSON & LOWREY, 1973).
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sos naturais via semeadura tardia 
resultará em significativo prejuízo 
econômico.  
 A disponibilidade de nu-
trientes, de acordo com as neces-
sidades da forrageira escolhida, 
também é um fator determinan-
te para a alta produção de folhas 
vivas. Cabe destacar as novas re-
comendações da Sociedade Bra-
sileira de Ciência do Solo (2016), 
principalmente, com relação a adu-
bação potássica, em grande parte 
dos casos, bastante superiores 
as recomendações efetuadas na 
edição anterior deste documento. 
Isto se deve, provavelmente, pela 
relação deste macro nutriente com 
características extremamente im-
portantes das plantas forrageiras, 
como a alta produção de raízes 
(auxinas), de parte aérea, abertu-
ra e fechamento de estômatos e, 
especialmente, formação e trans-
porte de açúcares até os órgãos 
de reserva. O nitrogênio aplicado 
na expansão da 4ª folha também 
é um potencializador do aprovei-
tamento dos recursos ambientais, 
pois as clorofilas tem quatro ele-
mentos de N, portanto, além de 
todas as funções deste mega nu-
triente, há melhor aproveitamento 
da radiação e maior perfilhamento, 
o que favorece o aproveitamento 
da energia luminosa e do carbono.
 
Condução dos animais em 
pastejo

 O ingresso dos animais na 
pastagem deve ocorrer quando o 

dossel estiver “fechado” pelas fo-
lhas vivas. A entrada dos animais 
de forma antecipada resultará em 
arranquio de plantas pela ação do 
pastejo e compactação do solo, o 
que seria indesejável para ade-
quada condução do ecossistema 
pastoril. Por outro lado, há proble-
mas importantes caso se espere 
um tempo além do fechamento 
do dossel. Além de ocorrer a se-
nescência excessiva das folhas 
da base (conforme o professor 
Maia – o funeral mais honroso 
de uma folha é no rúmen do ani-
mal), o sombreamento no interior 
do dossel faz com que aumente a 
relação respiração/fotossíntese, o 
que resulta em balanço negativo 
de carboidratos na planta. Porém 
o pior evento é a queda da taxa de 
perfilhamento (Figura 2). O fator 
mais importante que determina a 
ativação das gemas e a formação 
de novos perfilhos é a luz de alta 
qualidade na base da planta. Com 
o dossel fechado, o perfilhamento 
cessa e, por consequência, ocorre 
a diminuição drástica de produção 
de novas folhas vivas. 

Altura como critério de ma-
nejo da pastagem 

 A altura é uma referência 
bastante prática que auxilia no 
adequado manejo da pastagem. 
Porém, para que haja eficácia 
do ecossistema pastoril, ela 
deve ser uma variável reposta 
a outros fatores que impõem 
maior produtividade e acessibi-

lidade de folhas vivas. Estudos 
demostram que a altura ideal 
para o pastejo em Panicuns e 
em Braquiárias ocorre quando a 
interceptação de luz pelo dossel 
é de 95 %. Neste momento há 
máximo acúmulo de folhas vi-
vas, mínima senescência e míni-
mo alongamento dos entrenós. 
Nestes casos alturas fixas se 
mantém como ideais ao longo 
do ciclo produtivo de Braquiárias 
e de Panicuns, pela alta propor-
ção de perfilhos vegetativos ao 
longo do ciclo. Porém, quando 
a pastagem é anual 100 % dos 
perfilhos vivos florescem após a 
indução por soma térmica e/ou 
foto período crítico. O alonga-
mento dos entrenós altera com-

Sem desfolha

Duas desfolhas                      

Figura 2. Taxa de aparecimento de fo-
lhas (TApF) e TP – Taxa de perfilhamen-
to de azevém anual não submetido a 
desfolha e submetido a duas desfolhas 
(Cunha et al., 2016)
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pletamente a estrutura da plan-
ta e, para que haja folhas vivas 
acessíveis ao pastejo, ocorre o 
alongamento dos entrenós de 
forma concomitante. O azevém, 
dependendo da cultivar, tem 
alongamento significativo dos 
entrenós já no mês de agosto. 
Logo, para estas cultivares, tor-
na-se difícil determinar uma al-
tura ótima de manejo ao longo 
do ciclo produtivo. Ocorre uma 
altura ideal para cada ciclo de 
pastejo. Estudamos três cultiva-
res de azevém, com diferentes 
comprimentos de ciclo produtivo 
(BRS Ponteio; BRS Integração e 
BRS estações). Para determinar-
mos o período entre desfolhas 
(i.e.: cortes ou pastejos), testa-
mos o tempo necessário para a 
expansão completa de diferen-
tes números de folhas e, testa-
mos ainda, diferentes níveis de 
rebaixamentos vinculados ao 
período entre desfolhas. Para o 
BRS Ponteio e para o BRS Es-
tações verificamos resultados 
semelhantes. O melhor tempo 
entre desfolhas foi o necessário 
para a expansão completa de 
duas folhas; e o melhor nível de 
rebaixamento foi o de 50 % da 
altura pré-desfolha. Este mane-
jo com base na disponibilidade 
de folhas vivas resultou em al-
turas variáveis ao longo do ciclo 
(Figura 3).
 Para a cultivar BRS Inte-
gração a melhor frequência de 
desfolha foi a mesma verifica-
da para as cultivares anteriores, 

porém foi importante rebaixar 
a pastagem em 75 % da altura 
pré-pastejo para que houvesse 
um melhor controle do alonga-
mento dos entrenós; pois o BRS 
Integração, além de apresentar 
alta taxa de expansão de lâmi-
nas foliares, também apresenta 
alta taxa de alongamento dos 
entrenós. Logo, as alturas óti-
mas de desfolha também va-
riaram bastante ao longo do 
ciclo produtivo (Figura 3). Deste 
modo, salienta-se a grande im-
portância de indicadores de bom 
manejo como a altura das plan-
tas, massa de forragem, oferta 
de forragem, etc. Todavia a pre-
sença constante do manejador 
da pastagem será fundamental 
para que sejam feitos os ajustes 
finais para cada propriedade, 
tomando por base plantas com 
elevada participação de folhas 
vivas, mínima senescência e mí-
nimo alongamento de entrenós. 
 Na busca pela maior efi-
ciência do ecossistema pasto-

ril natural, nós conduzimos um 
experimento por dois anos con-
secutivos em campos mistos 
(áreas semelhantes entre estra-
to pastejável – composto pelas 
melhores espécies sob o aspec-
to nutritivo – e macegas). Pela 
diversidade de plantas do cam-
po nativo, é natural que os ani-
mais exerçam maior pressão de 
pastejo nas plantas de melhor 
valor forrageiro. Assim, estas 
espécies de melhor qualidade 
são sobrepastejadas. Por outro 
lado, espécies de boa qualida-
de durante o período vegetativo, 
como por exemplo o capim ca-
ninha, por vezes deixam de ser 
pastejadas no momento em que 
se encontram com maior valor 
forrageiro, alongam os entrenós, 
e passam a ocupar a área como 
macegas, o que desperta bai-
xo interesse nos animais. Para 
tentar resolver este problema 
definimos um pastoreio rotati-
vo com o período entre pastejos 
necessário para que a grama 

Figura 3. Alturas pré e pós-desfolha de diferentes cultivares de azevém anual ao 
longo do ciclo produtivo (Job, 2016).
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forquilha (importante espécie 
forrageira presente na maior 
parte das áreas de campo nati-
vo do bioma pampa e nos cam-
pos de altitude) apresentasse o 
melhor desempenho. Testamos 
também diferentes níveis de 
rebaixamento e verificamos os 
melhores resultados por meio 
das seguintes características 
(Prestes de Souza, 2020):
 
Massa de forragem Pré-pastejo 
= 2.700kgMS/ha; Pós-pastejo = 
1.700kg/ha 
Extrato superior (macegas) co-
bertura de 30 % - pré-pastejo = 
30cm; pós-pastejo = 20cm
Grama Tapete e Grama Forqui-
lha – pré-pastejo = 10cm; pós
-pastejo = 5cm
Desempenh o estimado de início 
de novembro ao final de março 
= 350kg  
Período entre pastejos = 39 dias; 
Período de ocupação =1dia.

Dificuldades com o ajuste 
de carga

 O desempenho esperado 
por meio deste manejo (Prestes 
de Souza, 2020) é cerca de qua-
tro vezes superior ao verificado, 
em média, no RS. Porém, con-
siderando-se a metade desta 
produção, ainda haverá uma di-
ferença de 120kg/ha em compa-
ração a média obtida no Estado. 
Ao converter em reais (R$) esta 
produção, daria uma diferença 
de R$ 600,00/ha/ano. Normal-
mente a falta de mão de obra 

impede que seja efetuado um 
adequado manejo de desfolha 
em grande parte das proprie-
dades rurais. Todavia, o ganho 
extra projetado (R$ 600,00/ha), 
em 15ha de campo nativo, seria 
suficiente para pagar um diaris-
ta duas vezes por semana para 
auxiliar no adequado ajuste de 
carga na região sul do Estado. 
Outros fatores também devem 
ser considerados, porém o im-
pacto econômico do eficiente 
ecossistema pastoril natural é 
evidente.

Em caso de falta ou sobra 
de pasto...o que fazer?

 Por mais cálculos que se 
faça e por mais informações que 
se tenha sobre um determinado 
ecossistema pastoril, as chan-
ces de que ocorram erros de 
ajuste de carga são altas. Prin-
cipalmente pela alta resposta 
das plantas à disponibilidade hí-
drica e por que as previsões de 
precipitação pluviométrica são 
pouco precisas, especialmente 
por um período superior a três 
meses. Para contornar possíveis 
variações inesperadas, torna-
se interessante trabalhar com 
reserva técnica de 20 % de ali-
mento. Com vistas ao menor de-
sembolso pode-se planejar uma 
oferta de pasto 20 % superior a 
necessária para que, na dúvida, 
sobre pasto. É muito mais fácil 
(sob o aspecto técnico e econô-
mico) lidar com a sobra de pas-
to.  Neste caso, o campo nativo 

assume uma importância cen-
tral para que ocorram manejos 
bem sucedidos na propriedade 
como um todo. 

O que fazer com a sobra de 
pasto?

 As melhores áreas da 
propriedade devem ser priori-
zadas. Nestas áreas deve haver 
o melhor controle dos animais 
em pastejo e deverão estar os 
animais de melhor resposta. Se-
riam as áreas de melhor campo 
nativo ou das melhores pasta-
gens cultivadas. As prováveis 
sobras devem ocorrer nas piores 
áreas e com animais de meno-
res respostas produtivas. O erro 
sairia mais “barato”.
 Sobras de pasto em 
áreas de campo nativo – Es-
tas sobras preferencialmente 
deveriam ocorrer em áreas de-
gradadas, de maior risco am-
biental, para que a vegetação 
espontânea produza, forme ra-
ízes, para que o solo seja me-
lhor estruturado e para que haja 
acréscimo de matéria orgânica 
neste solo. As sobras de pasto 
permitirão a ressemeadura de 
espécies forrageiras nativas, 
algo fundamental para man-
ter o campo nativo nos atuais 
sistemas de produção. Normal-
mente há baixa relação entre 
o banco de sementes do solo e 
a vegetação (biomassa aérea), 
especialmente porque as plan-
tas de alta qualidade forrageira 
são frequentemente pastejadas 
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e, por conseguinte, sementam 
muito pouco. Logo, com a des-
secação desta vegetação com 
herbicidas sistêmicos há uma 
descaracterização significativa 
da fisionomia destes campos. 
Portanto, ressemeaduras de es-
pécies forrageiras nativas pode-
rão favorecer o retorno destas 
plantas frente a distúrbios como 
o cultivo de soja, por exemplo. 
Em áreas de campo nativo ma-
nejados com possibilidades de 
ressemeadura natural, verifica-
mos a possibilidade de retorno 
de grande parte das espécies 
nativas via banco de semen-
tes seis anos após o cultivo de 
acácia negra. Além da resse-
meadura natural, as sobras de 
pasto podem ser utilizadas com 
suplementos proteinados na en-
trada do inverno, por exemplo. 
Momento de constante falta de 
alimento nos atuais sistemas de 
produção.  
 Sobras em áreas de pas-
tagem cultivada – Em áreas de 
produtores menos capitalizados, 
a menor carga animal poderá 
favorecer a ressemeadura na-
tural e/ou formação de palha-
da para semeadura de grandes 
culturas. Com maior capacidade 
de investimento, há a possibili-
dade de uso destas áreas para a 
produção de silagem pré-seca-
da, feno e colheita de sementes. 
Nestes últimos casos, especial-
mente referente a conservação 
de forragem, o pastoreio rotati-
vo se sobressai, pois o erro (so-

bra de pasto) se concentrará em 
áreas menores. Se a forragem 
de um determinado potreiro 
“passar do ponto” ideal, apenas 
naquela área será feita a con-
servação da forragem; a área 
restante seguirá bem manejada.  
Outra questão importante é de 
que haverá massa de forragem 
suficiente naquele potreiro para 
a conservação. Enquanto que no 
método contínuo o erro (sobra 
de pasto) será distribuído por 
toda a área, o que dificultará 
algum processo de conservação 
de forragem. 
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O ovino é parte importante da economia 
agropecuária mundial devido a grande 
diversidade de produtos que oferece, 
tais como a carne, a lã, o leite e a pele, 

bem como de coprodutos, além de prover benefí-
cios culturais, sociais e ecológicos para a popula-
ção. A capacidade de adaptação aos mais distin-
tos climas e relevos, a docilidade, o porte médio, 
o ciclo produtivo rápido e a variedade de produtos 
fizeram que a espécie fosse uma das primeiras a 
serem domesticadas e espalhadas pelas mais di-
versas regiões do mundo.
 O processo de seleção imposto pelo homem 
ao longo dos anos apurou as mais distintas carac-
terísticas nas diferentes condições de exploração, 
o que orientou à formação de uma grande varie-
dade de raças (estima-se que atualmente existam 
cerca de 1000 raças ovinas em todo mundo). Con-
tudo uma particularidade foi priorizada com frequ-
ência, a busca por animais de lã despigmentada, 
conduzindo a prevalência de ovinos brancos na 
maioria das raças. Historicamente, o velo branco 
possui maior valor econômico em função da capa-
cidade de ser tingido com as mais diversas cores. 
No entanto, recentemente, a conscientização da 
população quanto a sustentabilidade dos sistemas 
produtivos e seus produtos, bem como a importân-
cia da preservação ambiental, tem impulsionado a 
busca por produtos com menor impacto ambiental, 
tais como aqueles produzidos a partir de fibras de 
coloração natural, os quais são denominados de 

“ecologicamente corretos”.
 Neste contexto, emergiu e tem crescido a 
seleção de ovinos de lã preta, batizados como “na-
turalmente coloridos”. Assim, tornou-se comum vi-
sualizar animais “coloridos” em meio aos tradicio-
nais rebanhos lanados brancos, existindo criatórios 
que se dedicam exclusivamente a exploração de 
ovinos naturalmente coloridos. Esse crescimento é 
tão grande que na edição de 2021 da Expointer 
(maior feira agropecuária da América Latina) ani-
mais lanados naturalmente coloridos representa-
ram 18,54 % do total de ovinos presentes no even-
to (incluindo nesse número total, todos os ovinos 
de raças deslanadas expostos na feira).
 A Associação Brasileira de Criadores de 
Ovinos Naturalmente Coloridos (ABCONC), forma-
da em 2006 a partir da revitalização da antiga 
Associação Brasileira de Criadores de Karakul, é a 
principal incentivadora e organizadora da cadeia 
produtiva desses animais. Recentemente a AB-
CONC conquistou junto a Associação Brasileira de 
Criadores de Ovinos (ARCO) o direito de registrar 
animais naturalmente coloridos nas diferentes ra-
ças existentes. Dessa forma, desde 2011, deu-se 
início ao controle dos ovinos naturalmente colori-
dos pela ARCO, sendo selecionados animais de li-
nhagens das raças Corriedale, Ideal, Ile de France, 
Merino Australiano, Romney Marsh, Suffolk, Hamp-
shire Down e Texel coloridos. Existem ainda as ra-
ças lanadas Crioula e Karakul que, tradicionalmen-
te, apresentam exemplares naturalmente coloridos 

Ovinos lanados naturalmente 
coloridos – Um novo mercado para 

a ovinocultura do sul do Brasil?
Pablo Tavares Costa

Zootecnista, Dr, Consultor Técnico
Otoniel Geter Lauz Ferreira

Eng. Agr., Professor Associado do Departamento de Zootecnia
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel/Universidade Federal de Pelotas

E-mail: oglferreira@gmail.com
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e mantém um único livro de re-
gistros para ambos fenótipos 
(animais brancos ou coloridos).
 Conforme a ABCONC ovi-
nos naturalmente coloridos es-
tão sendo avaliados com bas-
tante rigor na seleção de animais 
de plantel, com características 
muito definidas, buscando regis-
trar apenas exemplares com os 
mesmos padrões raciais que ao 
longo de décadas foram aprimo-
rados em ovinos brancos.

Produtos naturalmente co-
loridos

 O consumidor brasilei-
ro relaciona a cor natural dos 
ovinos com processos ecologi-
camente corretos e ambiental-
mente sustentáveis, estando dis-
posto, inclusive, a pagar mais por 
produtos certificados. Todavia, 
muitos consumidores desconhe-
cem a cadeia desses produtos, 
o que sugere a adoção de estra-
tégias de marketing e a criação 
de um selo de certificação para 
impulsionar e consolidar a ca-
deia produtiva. É o que revelou 
um estudo sobre a percepção 
dos consumidores a respeito dos 
produtos da cadeia de ovinos na-
turalmente coloridos, publicado 
no ano de 2020 por Costa e co-
laboradores na revista científica 
Small Ruminant Research.
 De fato, os produtos de 
ovinos naturalmente coloridos se 
destacam por serem ambiental-
mente corretos, gerando menor 
impacto ambiental. Apresentam 

como grande diferencial a va-
riabilidade de tons de cor pro-
duzidos, existindo pelo menos 
14 tonalidades distintas (segun-
do alguns estudiosos seriam 27 
variações de cor), alternando do 
bege ao preto, passando pelo 
marrom e o cinza-prateado.
 Dentre os produtos obti-
dos dessa cadeia produtiva, me-
rece destaque o pelego, ou seja, 
a pele ovina com a cobertura de 
lã, devidamente preparada, a 
qual é muito utilizada para mon-
taria de equinos, decoração de 
ambientes e outros afins. E foi 
justamente a procura de pelegos 
para montaria que serviu como 
mola propulsora para a expan-
são dos ovinos naturalmente co-
loridos.
 As ovelhas naturalmente 
coloridas começaram a ser se-
lecionadas buscando abastecer 
o mercado de pelegos pretos – 
que segue em expansão - sen-
do esse produto muito valoriza-
do nos Estados da região sul do 
Brasil, na Argentina e no Uruguai, 
principalmente entre os criado-
res de cavalos da raça Criou-
la, e que começa a conquistar 
mercado junto aos demais con-
sumidores brasileiros. O pelego 
naturalmente colorido apresenta 
um grande valor agregado, sen-
do muitas vezes comercializados 
por valores superiores as de um 
ovino vivo; o que permite dupli-
car a receita com o abate dos 
animais, considerando que após 
a remoção e obtenção da pele 
sobra toda a carcaça ovina e de-

mais constituintes não-carcaça, 
os quais são bastante valoriza-
dos.
 As fibras de lã natural-
mente pigmentadas são outro 
produto bastante importante, 
reconhecidas por não necessi-
tarem de processamento indus-
trial, tendo entre suas vantagens 
a eliminação do uso de corantes 
artificiais, resultando na produ-
ção de materiais naturais e sus-
tentáveis, que podem atender 
nichos de mercado específicos, 
tais como a confecção de peças 
de vestuário de alto valor comer-
cial.

Quero criar ovinos natural-
mente coloridos! E agora?

 Antes de iniciar o inves-
timento na produção de animais 
naturalmente coloridos, o ovino-
cultor deve traçar seus objetivos 
produtivos, seja para a produção 
de genética, de pelegos pretos, 
na linha de vestuário ou de pro-
dutos destinados à decoração.
 A produção de animais de 
genética constitui uma boa alter-
nativa, visto a grande demanda 
atual por matrizes e reproduto-
res coloridos. O primeiro passo 
se constitui na escolha da raça 
que melhor se adapta as con-
dições ambientais do criatório 
onde será explorada, conside-
rando sempre as demandas de 
mercado da região e de que for-
ma se pretende comercializar os 
animais. Uma dica seria procurar 
a ABCONC e conversar com cria-
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dores, buscando adquirir bons 
animais para iniciar a atividade.
 Para a fabricação de pe-
legos são indicadas raças de lãs 
mais finas e compactas (com 
grandes quantidades de fios por 
cm²), sendo mais valorizadas as 
tonalidades mais escuras de lã, 
o que pode ser conseguido por 
meio da utilização de animais de 
raças como a Corriedale, a Ideal 
e a Merino Australiano. Na fabri-
cação de vestuário, também são 
indicadas raças que produzam 
lãs finas, que oferecem maior 
conforto ao usuário, como a Me-
rino Australiano e a Ideal. Para 
quem pretende se dedicar à linha 

de decoração e produzir peças 
como tapetes, mantas, xergões, 
entre outros, podem ser utiliza-
das lãs com maiores microna-
gens, como as provenientes das 
raças Texel, Karakul e Crioula, 
pois são animais que produzem 
fios mais grossos e rústicos.
 
Considerações Finais 

 A demanda por produtos 
naturais aumentou substancial-
mente nas últimas duas déca-
das, o que tem transformado 
uma indústria de nicho em um 
mercado bem desenvolvido.
 A diversificação da pro-

dução constitui uma das grandes 
vantagens da criação de ovinos 
naturalmente coloridos, a qual 
permite multiplicar as receitas 
com a atividade. 
 A utilização eficiente dos 
subprodutos ou coprodutos ovi-
nos pode aliviar o custo e a es-
cassez de matérias-primas para 
as mais distintas finalidades, au-
xiliando na redução da poluição 
ambiental, na sustentabilidade 
dos sistemas e agregando valor 
a cadeia produtiva; constituindo 
uma nova e interessante oportu-
nidade para ovinocultores, arte-
sãos e indústrias têxteis.

ABERDEEN ANGUS E CRUZAS RED ANGUS E CRUZAS BRAFORD E CRUZAS CARETAS

PECUÁRIA SANTA HERMINDA

VENDA PERMANENTE DE VENTRES SELECIONADOS

SANTA MARGARIDA DO SUL – RS Rafael Biscaglia
(55) 99941-6622
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Quando pensamos no escopo da grande maioria 
de propriedades do Brasil, este é caracterizado 
em sua maioria por pequenas propriedades 
(Tabela 1). A pecuária leiteira deveria configu-

rar como uma das principais atividades a serem desen-
volvidas nestas propriedades, visto a possibilidade de 
rentabilidade por área, mais interessante frente a outras 
atividades como plantio de soja e bovinocultura de corte, 
sendo assim de grande importância aos produtores en-
quadrados dentro da agricultura familiar.
 Com uma área de apenas 30 % do total utilizado 
pela agricultura brasileira, a agricultura familiar mantém 
76,9 % da mão de obra utilizada. Na região sul, 84 % da 
mão de obra empregada na agricultura está na agricul-
tura familiar (GUANZIROLI e CARDIM, 2000). Os estabe-
lecimentos de posse dos agricultores familiares também 
ocupam um maior número de pessoas por hectare de 
terra. Enquanto nas grandes propriedades são necessá-
rios em média 67,5 hectares de terra para ocupar uma 
pessoa, nas pequenas propriedades familiares são ne-
cessários apenas 7,8 hectares por pessoa (GUANZIROLI 
e CARDIM, 2000). Tais dados reforçam a importância da 
atividade como opção às pequenas propriedades.

 Com propriedades pequenas e mão de obra ba-
sicamente familiar, a produção de leite tem sido um dos 
principais pilares de sustentação das famílias no meio ru-
ral. Movimenta a economia, gera empregos, ajuda na dis-
tribuição de renda e diminui o êxodo rural no município e 
na região. Entretanto, a cadeia produtiva do leite enfrenta 
inúmeros desafios a serem superados, entre eles a falta 
de sucessores que darão continuidade ao trabalho na pro-
priedade familiar.
 O Brasil tornou-se um país urbano. Apenas 13 % 
da população vive no meio rural e existe uma estimativa 
de redução para 9 % até 2026. Dando força a esta reali-
dade, a maioria das empresas rurais familiares não tem 
continuidade nas gerações seguintes por falta de plane-
jamento sucessório. As famílias rurais precisam entender 
o que é esse processo, como ele se desenvolve e quais os 
benefícios a longo prazo.
 A falta de gestão e de sucessão familiar têm 
sido temas recorrentes no debate sobre os entraves ao 
fortalecimento das diferentes atividades ligadas ao cam-
po, sejam agrícolas ou pecuárias, mas a atividade leiteira 
acaba se destacando devido a sua necessidade logísti-
ca diária inerente da produção. A bovinocultura de leite 

Sucessão familiar na 
bovinocultura leiteira: onde 

vamos parar?
Brunele Weber Chaves
Médica Veterinária, SEAPA,RS.
MSc. Doutoranda pela UFSM.
Docente na Urcamp, São Gabriel.
E-mail: brunele-chaves@seapi.rs.gov.br

Tabela 1. Tabela da estrutura fundiária e distribuição dos imóveis rurais no Brasil. IBGE, Censo Agropecuário.
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é uma atividade vista muitas vezes 
como penosa pelos produtores e pela 
população em geral, mesmo aqueles 
não ligados ao campo, pela elevada 
carga de trabalho, horários rigorosos, 
necessidade de atenção diária (no 
mínimo duas vezes ao dia), sem fe-
riados ou finais de semana, comple-
xidade das atividades e oscilações 
constantes na remuneração, além 
dos fatores comuns a outras ativida-
des por se tratar de uma “indústria” 
a céu aberto tem a dependência de 
fatores climáticos e riscos não previ-
síveis. Todas estas questões, mesmo 
que muitas possam ser contornadas 
através de práticas adequadas de 
gestão, trazem as dificuldades na su-
cessão familiar. 
 A permanência do jovem no 
meio rural é imprescindível para o 
desenvolvimento dos pequenos mu-
nicípios onde as atividades agrope-
cuárias tem grande importância eco-
nômica. O processo sucessório das 
propriedades rurais ainda é vivencia-
do de uma forma bastante incerta, a 
transição do gerenciamento da pro-
priedade não está diretamente ligada 
à capacitação gerencial do sucessor, 
mas a fatores diversos como aposen-
tadoria, força e capacidade de traba-
lho dos pais ou a família não possui 
diálogo aberto sobre esse assunto. A 
falta de sucessores ameaça o futu-
ro da agropecuária, principalmente a 
familiar e consequentemente da pro-
dução leiteira no Brasil. Dificuldades 
econômicas e razões culturais incen-
tivam o esvaziamento da população 
jovem do meio rural, que vão para os 
centros urbanos em busca de melho-
res condições de vida.

 Tão importante quanto co-
nhecer minuciosamente a natureza 
dos problemas enfrentados pelas 
propriedades familiares na formação 
de sucessores (Figura 2), é conhecer 
e estudar como os envolvidos nesse 
processo têm acerca dos problemas 
e as possibilidades de solução. A re-
flexão sobre sucessão é um exercício 
de múltiplas dimensões. Deve-se 
olhar para o passado e antecipar o 
futuro, avaliar o setor como um todo 
e contabilizar o empenho específico 
da propriedade, pensar na racionali-
dade do negócio e imaginar como os 
conhecimentos da produção leiteira 
moderna podem ser pacificamente 
integrados à experiência do atual res-
ponsável pela condução da empresa 
familiar (ERENO, 2018). 
 A sucessão deveria ser o 
assunto mais corriqueiro e natural 
de ser tratado no modelo de gestão 
adotado nas propriedades e na vida 
das pessoas, pois ocorre há milhares 
de anos, em todos os países, setores 
e famílias. Contudo, existem diferen-
ças notáveis entre épocas históricas, 

culturas e tipos de atividade. Ao con-
trário dos temas com necessidade 
de tomada de decisão e de decisão 
diárias, a sucessão não é uma tarefa 
de extrema urgência, aí reside a pro-
crastinação frente  as tratativas
 O tema de sucessão familiar 
ainda traz consigo a carga emocio-
nal dos envolvidos. Segundo Ereno 
(2018), infelizmente, a sucessão fa-
miliar é equivocadamente confun-
dida e atrelada com o incidente que 
engatilha a herança. A sucessão trata 
da construção do processo de conti-
nuidade de uma atividade que sus-
tenta a família e cria valor. Valor esse 
que deverá ser compartilhado com 
futuras gerações. Ou seja, diferente-
mente da herança, que representa 
uma mudança no perfil da atividade 
e a transferência de bens tangíveis, 
a sucessão assegura a perpetuação 
de um negócio, em princípio, que 
não tem fim. Por parte do sucedido, 
o maior entrave é saber lidar com a 
perda de poder. Para muitos, quando 
a sucessão remete à perda da capa-
cidade ou condição de administrar 

Figura 1. Fatores internos e externos ligados às dificuldades da sucessão familiar 
no meio rural. (PIEPER e GRIEBLER, 2014)
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sua propriedade. Ou seja, remete a 
uma “morte social”.
 As atividades dentro do sis-
tema de produção de leite envolvem 
diversas etapas, desde a ordenha dos 
animais, limpeza dos equipamentos, 
controle sanitário, reprodutivo e nu-
tricional, alimentação de terneiros, 
manejo de pastagens, tratamento de 
dejetos, entre outras necessárias para 
garantir a produção de leite com qua-
lidade, demandando mão de obra du-
rante o dia inteiro. E essas atividades, 
até chegar ao resultado final do sis-
tema de produção de leite, de acesso 
à renda própria, estão condicionadas 
ao controle dos responsáveis pela ati-
vidade, o que não permite aos jovens 
sucessores o imediatismo inerente a 
idade. Normalmente a saída que os 
jovens encontraram é o assalaria-
mento urbano. A melhoria na quali-
dade de vida, maiores oportunidades 
de emprego, muitas vezes a ilusão de 
melhor rentabilidade financeira sem o 
ônus que acompanha a atividade lei-
teira de trabalho árduo e diário, além 
da mudança de ambiente social, são 
alguns dos principais motivos que os 
jovens se sentem tentados a mudar 
para a cidade. 
 Os obstáculos encontrados 
pela bovinocultura leiteira, que os 
impedem de melhorar o desenvolvi-
mento, são motivos inespecíficos à 
atividade, e colaboram para o êxo-
do rural e regional. Desta forma, os 
questionamentos que ficam são: O 
que esperar para o futuro da pecu-
ária leiteira, e quem serão os prota-
gonistas da produção? Como garantir 
a manutenção da atividade quando 

o fator mão de obra é o entrave ao 
desenvolvimento da atividade? Como 
estimular a sucessão e tornar este 
tema parte integrante da gestão das 
propriedades?
 Estas respostas não podem 
ficar apenas a encargo das unidades 
familiares produtivas, são temas que 
devem ser envolvidos nas discussões 
que norteiam a gestão das proprie-
dades rurais e o planejamento para o 
futuro das diferentes atividades agro-
pecuárias.
 A manutenção dos jovens 
nas propriedades tem ganho novo 
aspecto e isso é de grande importân-
cia e traz alento a temática da su-
cessão. Antigamente, o modelo que 
se desenhava era de que se os filhos 
não tivessem interesse da vida esco-
lar deveriam permanecer no trabalho 
árduo da propriedade. Atualmente, o 
que se menciona, é que o jovem deve 
sair para se dedicar a vida escolar, 
dentro da área de atuação, aprimorar 
os conhecimentos e retornar ao cam-
po para aplicar “in loco” os conheci-
mentos adquiridos. A visão moderna, 
os conhecimentos teóricos adquiridos 
nos bancos escolares deve se somar 
a vivência e conhecimento prático a 
fim do sucesso das produções. Colo-
cando grande aplicabilidade na capa-
cidade que os jovens possuem em se 
adaptar, em buscar conhecimento, e 
de estarem adeptos, principalmente 
na aceitação de orientação técnica 
para a introdução de novas tecnolo-
gias, tanto de ferramentas de gestão 
da propriedade como de melhoria na 
produção e qualidade do leite.
 Os pais devem preparar os 

filhos para o empreendedorismo e 
estimular a visão de negócios nos 
filhos. A partir daí uma das soluções 
é preparar o plano de sucessão e 
começar uma gestão compartilhada 
para transferir gradualmente a pro-
priedade e finalizar o processo. 
 O processo de sucessão 
familiar representa um verdadeiro 
desafio para as empresas rurais. No 
entanto, se for bem planejado permi-
te que o negócio caminhe de forma 
segura e se prepare para o futuro.
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Bate papo: Professor Manoel 
de Souza Maia

Revista Campo Nativo & Pastagens - Prof. Maia, 
é um grande prazer poder contar com sua presença 
nesta revista. Saiba que lhe temos grande admira-
ção e estima. Poderia nos contar como iniciou sua 
trajetória com a agronomia e particularmente como 
surgiu o interesse pelas plantas forrageiras? 

Maia - Inicialmente, agradeço as considerações do 
amigo e colega. Creio que o próprio ambiente agro-
pastoril da Região Sul, onde se situa Pelotas, induz, 
de certa maneira, uma atenção da sociedade para 
observar os aspectos ambientais e de produção e, 
claro, do jovem com seus sonhos a integrar-se nes-
se meio. E, como mais importante, a Faculdade de 
Agronomia Eliseu Maciel, com toda a sua história, 
que representa um orgulho para todos nós. O ma-
nejo do gado bovino e ovino me estimularam muito. 
Já na Faculdade o assunto foi tomando maior in-
teresse, tanto nas disciplinas correlatas como em 
leituras especificas. Conheci o engenheiro agrônomo 
Nilo Ferreira Romero o qual concedeu-me o primeiro 
estágio na Granja Conquista – na época uma refe-
rência na engorda de bovinos. Sob sua orientação, 
continuei estagiando durante todo o curso nos pe-
ríodos de férias, tanto no inverno como no verão. 
Nesse convívio intenso, tive a oportunidade de ler 
os livros de André Voisin, discutindo diariamente 
com meu orientador. Assim fui construindo minha 
intimidade com o manejo das pastagens, do gado e 
do solo. Ao concluir o curso de Agronomia, recebi o 
honroso convite do Dr. Nilo – como o chamava: “se 
quiseres ficar aqui pensando para mim, estás con-

vidado”.  Mesmo com outras possibilidades, o con-
vite feito foi irrecusável, trabalhar ao lado de meu 
orientador tinha um significado muito além de um 
simples trabalho. Com o passar do tempo, vi que 
a minha grande pós-graduação tinha sido na Gran-
ja Conquista, em Bagé, sob a orientação do enge-
nheiro agrônomo Nilo Ferreira Romero, meu grande 
orientador e inesquecível amigo.

Revista Campo Nativo & Pastagens - Por que o 
senhor optou pela carreira acadêmica numa época 
em que bem poucos profissionais seguiam por este 
caminho? 

Manoel de Souza Maia
Eng. Agrônomo. Prof. titular (aposentado) do Departamento 
Fitotecnia, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, UFPEL
E-mail: manoeldesouzamaia@gmail.com
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Maia - É difícil de responder. Nós 
tomamos rumos na vida que são 
imprevisíveis. Na época era pes-
quisador da EMBRAPA na então 
UEPAE/Pelotas e colaborava com 
algumas palestras na Disciplina 
de Forrageiras. Fiz o concurso in-
gressando na FAEM e segui con-
duzindo pesquisa na EMBRAPA 
como antes. A opção pela carreira 
acadêmica se deu pela vontade 
de compartilhar a formação re-
cebida, associando a atividades 
de pesquisa e de extensão. Assim 
continuei até a aposentadoria, 
atuando também no ensino de 
pós-graduação. 

Revista Campo Nativo & Pas-
tagens - Em relação às áreas de 
agrárias, como o senhor percebe 
a ciência e a academia no Brasil 
atualmente? 

Maia  - O Brasil possui polos de ci-
ências agrárias muito avançados, 
mas que, na minha análise, care-
cem de uma integração maior. Em 
muitas situações, em um mesmo 
departamento, áreas e docentes 
que poderiam trabalhar de for-
ma conjunta, desconhecem o que 
o colega está fazendo, inclusive 
o compartilhamento de equipa-
mentos modernos é difícil ou ine-
xiste. Competência e qualificação 
científica e técnica existem, falta 
uma política que melhor organize 
e compatibilize as atividades.

Revista Campo Nativo & Pas-
tagens - A pecuária brasileira 
vem sendo fortemente atacada 
pela mídia nacional e internacio-
nal o que acaba prejudicado as 
relações comerciais com países 
importadores. Como o senhor per-
cebe essa questão? 

Maia  - Os ataques que vem so-
frendo a pecuária nacional são 
provenientes de pessoas desin-
formadas e ou mal intenciona-
das, e instituições com propósitos 
opostos aos interesses nacionais. 
A posição de destaque que o Bra-
sil vem alcançando vem alteran-
do o cenário do comércio interna-
cional, o que provoca retaliações 
e toda a sorte de desinformações 
com o objetivo de descontruir um 
setor de destaque. Esses ataques 
ganham muito espaço na mídia, 
enquanto a defesa da pecuária 
nacional não dispõe das mesmas 
condições. 

Revista Campo Nativo & Pas-
tagens - Pesquisas recentes do 
MapBiomas têm mostrado que 
há uma perda significativa da ve-
getação campestre em consequ-
ência do aumento dos cultivos de 
grãos nas últimas três décadas. 
O campo nativo está em risco. 
Como reverter essa situação ala-
vancada por fatores socioeconô-
micos?

Maia - O tema é complexo. Assim 
como comentei sobre a pecuária, 

o mesmo se dá com a agricultura. 
A mobilização econômica obser-
vada na agricultura e a velocida-
de do ciclo é muito atrativa em 
relação aos resultados da pecuá-
ria, o que torna muito difícil impe-
dir o seu avanço. Por outro lado, 
a pecuária tradicional extensiva 
tem resultados econômicos que 
não competem com a agricultu-
ra. Dessa forma o arrendamento 
das áreas avançam, transfor-
mam-se em parcerias e por fim a 
terra troca de proprietário. Dentre 
os vários aspectos incluo as su-
cessões familiares, os choques 
de gerações... que vem de forma 
acelerada abrindo o espaço para 
o avanço da agricultura nas áreas 
de pecuária tradicional extensiva. 
Quando falo da pecuária extensi-
va tradicional, aponto também a 
erosão genética que esse manejo 
de campos tem causado ao lon-
go dos anos, reduzindo a produ-
tividade do campo cujo resultado 
econômico aproxima-se da in-
viabilidade. O próprio manejo é o 
principal causador da destruição 
do campo e do empobrecimento 
do pecuarista. A reversão dessa 
situação é possível, mas com in-
tervenções de profissionais espe-
cializados.

Revista Campo Nativo & Pas-
tagens - Qual o papel dos pro-
dutores rurais para reverter esse 
quadro negativo? Comparar lu-
cratividade de uma pecuária com 
índices arcaicos com uma soja 
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caprichada é injusto. 

Maia  - A comparação dos índices 
de lucratividade de uma pecuária 
arcaica com as respostas econô-
micas da soja caprichada, como 
te referes, eu diria soja moderna, 
é impossível. A pecuária dispõe 
de tecnologia de última geração 
em fármacos, em reprodução, em 
genética, mas o manejo do cam-
po natural, onde esse gado pas-
teja é o mesmo desde sempre. 
Poucos são os estabelecimentos 
pastoris com os campos mane-
jados adequadamente. Por ou-
tro lado, a agricultura utiliza alta 
tecnologia (p. ex.: agricultura de 
precisão), que mesmo com custos 
significativos, traz retornos com-
patíveis. O investimento realizado 
em pecuária extensiva tradicional 
é mínimo e já não se paga. As-
sim comparar índices econômi-
cos entre esses dois sistemas de 
produção é mais do que injusto, é 
impossível. 

Revista Campo Nativo & Pas-
tagens - Temos uma vegetação 
campestre única no mundo. Além 
disso, as tecnologias são ou pelo 
menos já deveriam ser conhe-
cidas e praticadas há décadas. 
O que falta para melhorarmos 
nosso manejo dos campos e das 
pastagens? Pesquisa? Extensão e 
comunicação com produtores? In-
centivos? 

Maia - Sim, temos uma vege-
tação campestre única no mun-

do, juntamente com o Uruguai 
e parte da Argentina - o PAMPA.  
Existem tecnologias disponíveis 
para mudar o cenário produtivo 
de forma rápida e expedita, qua-
lificando o meio ambiente desse 
agroecossistema. Teríamos que 
melhorar a comunicação com os 
produtores, com uma presença 
mais intensiva da extensão e po-
líticas de agregar valor aos pro-
dutos, tais como rastreabilidade, 
dentre outras.

Revista Campo Nativo & Pas-
tagens - Nos últimos anos tem 
havido uma maior valorização 
do campo nativo e dos sistemas 
pastoris bem como dos sistemas 
integrados. Qual o papel do pas-
to (incluindo tanto campo nativo, 
melhorado, pastagens e sistemas 
integrados) na sustentabilidade 
dos sistemas pecuários?

Maia - Sobre o campo nativo, 
muito se tem falado, ainda que 
ele ocupe uma área cada vez 
menor, como se sabe. Muitas pai-
sagens que chamamos de campo 
nativo já não o são mais. O ca-
pim Annoni cada vez expande-
se mais, assim como o Cynodon 
compondo uma paisagem na 
maioria das vezes chamada pelo 
produtor de campo nativo. A ve-
getação campestre de interesse 
forrageiro é a grande mantenedo-
ra da estabilidade dos sistemas 
pecuários, considerando sempre 
a predominância de espécies de 
produção estival sobre as de pro-

dução invernal.  Os sistemas in-
tegrados devem ser considerados 
como de grande importância para 
o controle de espécies invaso-
ras das pastagens, dentre outras 
práticas de manejo. A fertilização 
dos campos naturais pode dar 
respostas surpreendentes, mas é 
uma prática utilizada por muito 
poucos pecuaristas.

Revista Campo Nativo & Pas-
tagens - Vamos falar um pouco 
sobre o Capim Annoni. Há dados 
que mostram acima de dois mi-
lhões de hectares com a espécie 
somente na metade sul do esta-
do. É provável que a área ocupada 
por esta espécie seja bem maior. 
É possível impedir um problema 
ainda maior nas próximas déca-
das? Qual o papel dos sistemas 
pastoris para impedir o avanço do 
Annoni?

Maia - Com certeza o avanço 
do capim Annoni é dos maiores 
problemas na contaminação dos 
campos naturais e das pasta-
gens, em função da sua disper-
são por sementes. Pelos prejuízos 
que causa, deveria ser objeto de 
um programa de erradicação por 
parte da sociedade e do Estado. 
Da mesma forma que temos in-
tervenções do Estado na fisca-
lização e controle de doenças 
animais, teríamos que ter um ser-
viço oficial de controle, além do 
controle como espécie proibida 
na comercialização de espécies 
forrageiras, já existente. Intensi-

Bate papo
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ficar a pesquisa no seu controle 
deveria fazer parte dos objetivos 
da EMBRAPA e demais órgãos do 
estado.

Revista Campo Nativo & Pas-
tagens - A pecuária atual e futura 
coloca pecuaristas e pesquisado-
res frente a grandes desafios. Te-
mas como mudanças climáticas, 
bem estar animal, conservação, 
segurança alimentar, resistência 
ao carrapato, tecnologias digitais, 
dentre outros, são extremamente 
desafiadores à produção pecuá-
ria. Como o senhor percebe o pro-
dutor atual nesse contexto atual 
e futuro? 

Maia - O produtor sempre está 
receptivo as orientações no sen-
tido de produzir mais e melhor. O 
que está faltando é orientação 
para a adoção das tecnologias 
disponíveis. O produtor muitas 
vezes está a deriva, perdido em 
problemas que não raro são de 
soluções simples. Quanto as mu-
danças climáticas, não é somen-
te o produtor que está distante 
dos riscos que virá a enfrentar, é 
o planeta como um todo, os go-
vernos, a sociedade desconhece o 
que está por vir, e o pior, não está 
dando a verdadeira importância.

Revista Campo Nativo & Pas-
tagens - Em relação à pesquisa 
envolvendo forrageiras e produ-
ção animal, ela vem atendendo 
às demandas atuais dos produ-
tores? Há muito questionamento 

nesse sentido por aqueles que 
são os consumidores de tecnolo-
gias, os produtores. 

Maia - Com relação a pesquisa 
envolvendo forrageiras e produ-
ção animal, e o questionamento 
dos produtores como consumido-
res da informação, já me mani-
festei anteriormente, ou seja, há 
muita informação que mudaria o 
cenário, entretanto os produtores 
não tem acesso. Falta levar aos 
produtores tais informações. Para 
isso há que organizar os produto-
res aproximando-os das institui-
ções privadas e públicas respon-
sáveis por tal atividade.

Revista Campo Nativo & Pas-
tagens - Quais os desafios atuais 
e futuros para os sistemas pas-
toris? Como podemos resolvê-los?

Maia - Só há um caminho para 
incrementar receita e renda dos 
produtores dos sistemas pastoris 
- investir permanentemente em 
ciência e tecnologia, e transferir 
seus resultados aos produtores. 
Criar políticas de crédito e organi-
zação comercial para a formação 
de estoques reguladores e expor-
tação. Em termos de unidades de 
produção há necessidade pre-
mente de qualificar os produtores 
quanto a gestão de seus estabe-
lecimentos, que na maioria dos 
casos é deficiente. Poucos têm 
clara noção de quanto gastam 
para produzir e que lucro obtêm.

Revista Campo Nativo & Pas-
tagens - Agora vamos conversar 
um pouco sobre espécies nativas 
e a produção de sementes, tema 
que muito me agrada e ao senhor 
também. Há um reconhecimento 
da importância de espécies na-
tivas como as pertencentes aos 
gêneros Adesmia, Trifolium, Bro-
mus, Paspalum, dentre muitas 
outras, porém não há uma míni-
ma produção de sementes para 
começar a atender à demanda. 
Temos grandes desafios como 
baixa produção de sementes, bai-
xa germinação, faltam protocolos 
de análise das nativas, investi-
mentos. Por outro lado, temos 
grande necessidade de sementes 
para melhoramento de campo, 
restauração de áreas degrada-
das, etc. Como o senhor percebe 
essa situação? Como podemos 
superar esses desafios?

Maia - Sim, por incrível que pa-
reça, há informação e tecnologia 
para produção de sementes de 
espécies dos Gêneros que citas-
te. Há também uma significativa 
soma de informações para reali-
zação de análises de sementes, 
suficientes para iniciar qualquer 
programa de produção de semen-
tes. Os reduzidos volumes referi-
dos, são questionáveis. Ha traba-
lhos que apresentam rendimentos 
significativos. Falta organização e 
políticas de estímulo à produção 
de sementes dessas espécies. 
Trabalhei com todos esses mate-
riais que citaste e posso te afir-
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mar que a falta de sequência se 
deve a falta de organização das 
próprias entidades de pesquisa 
públicas e privadas dando a devi-
da prioridade para tais materiais. 
Com certeza a disponibilidade de 
estoques de sementes dessas es-
pécies seria fundamental para a 
recuperação das áreas de campo 
nativo degradadas. Novamente 
reforço a ideia de que há neces-
sidade de organismos públicos e 
privados criarem linhas de finan-
ciamento para ações de pesquisa 
de longo prazo com esses obje-
tivos. 

Revista Campo Nativo & Pas-
tagens - Em relação ao melho-
ramento genético e disponibili-
dade de cultivares nativas, por 
que ainda não temos materiais 
lançados comercialmente apesar 
do ótimo desempenho demons-
trado nos ensaios experimentais? 
Seria por que empresas privadas 
não têm interesse na exploração 
desse germoplasma? O trabalho 
da SulPasto, juntamente com a 

Embrapa, e as universidades tem 
sido excelente na disponibilização 
de cultivares exóticas mas e as 
nativas? Seguiremos sonhando? 
Soube que a UFRGS e a Embra-
pa têm excelentes materiais em 
avaliação.

Maia - Esse problema deve ser 
enfrentado com a devida or-
ganização e comprometimento 
das instituições, especialmente 
dando sequência a pesquisa. Há 
muitos casos em que as pesqui-
sas são apoiadas num determi-
nado período e depois deixadas 
de lado por falta de apoio. Outro 
aspecto a considerar é que a pes-
quisa deve ser institucional e não 
pessoal, como muitas vezes é. A 
instituição deve ser responsável 
em dar a continuidade devida as 
pesquisas, formando equipes que 
vão permitir atingir os objetivos. 

Revista Campo Nativo & Pas-
tagens - Prof. Maia, muito obri-
gado pela sua colaboração. O 
senhor trouxe informações va-

liosas para os leitores da revis-
ta. Para finalizar, gostaria que o 
senhor deixasse uma mensagem 
aos produtores, consultores e es-
tudantes em relação às nossas 
pastagens naturais.

Maia - Seguiremos sonhando? 
Sim! Devemos sonhar sempre, o 
sonho nos dá energia para atin-
girmos nossos objetivos. Como 
mensagem em relação as nossas 
pastagens naturais, digo a todos, 
que devemos lutar para manter, 
no mínimo, áreas de preservação 
permanente em cada ecossiste-
ma de nosso bioma Pampa, onde 
iremos buscar os materiais gené-
ticos para os trabalhos de recu-
peração das áreas degradadas. 
E que será muito importante que 
formemos equipes atuantes com 
metas definidas, metas essas que 
sejam institucionais. E que seja 
buscado apoios institucionais 
para a produção de sementes das 
espécies nativas. 

Bate papo
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O contexto

 O Bioma Pampa, foco desta abordagem, ofe-
rece condições naturais propícias para a bovinocul-
tura de corte, sendo os seus campos nativos, a base 
forrageira histórica à indústria pastoril da pecuária 
gaúcha. Neste bioma, além da produção animal, es-
tão presentes a biodiversidade da fauna e flora e di-
versos serviços ecossistêmicos relevantes. Há, ainda, 
um crescente interesse nos mercados globais e dos 
grandes centros, em especial onde existe alto poder 
aquisitivo, para a carne produzida a pasto, por ser 
mais sustentável e considerada mais saudável. O 
Pampa se constitui, portanto, em um ativo estratégi-
co e importante em diversos aspectos para a econo-
mia regional. 
 Em decorrência de profundas mudanças es-
truturais e conjunturais, publicadas em três estudos 
marcantes desenvolvidos pelo NESPro, “A bovinocul-
tura de corte frente a agriculturização no sul do Brasil” 
(Barcellos et al., 2004. In: CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM 
MEDICINA VETERINÁRIA, 11., 2004, Lages, SC. Anais... 
Lages: Centro Agroveterinário de Lages, 2004. p. 13-
30.); “A reconfiguração dos sistemas de produção de 
bovinos de corte para a próxima década” (Barcellos 
et al.; 2013. In: Anais da  VIII Jornada NESPRO / I Sim-
pósio Internacional sobre Sistemas de Produção de 
Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva. Porto Alegre, RS, 
Brasil. 24 a 26 se setembro de 2013. Pgs. 197-221) 

e “Agricultural land use change in the Brazilian Pampa 
Biome: The reduction of natural grasslands” (Oliveira 
et al., 2017. In: Land Use Policy 63 (2017) 394–400. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.02.010), 
estão registradas essas movimentações no Bioma, 
as tendências e seus impactos, e em particular sobre 
seu ativo principal, a terra, bem como os efeitos so-
bre a bovinocultura de corte. 
 O avanço da agricultura sobre terras ocupa-
das pela pecuária, em solos com algum potencial 
agrícola, tem sido uma realidade crescente, não ape-
nas no RS, mas no Brasil e no mundo. Não é, por-
tanto, um fenômeno surpreendente ou apenas local. 
A moderna agricultura brasileira e gaúcha é muito 
produtiva e rentável. Além de gerar boa renda, valo-
riza as áreas de terra, aumentando assim a pressão 
para a produtividade econômica dos ativos, afetando 
as variáveis racionais de decisão para o uso do solo. 
Há então natural migração da atividade pecuária, em 
geral menos rentável e produtiva, para as áreas de 
solo com menor aptidão agrícola, com diversos im-
pactos e desafios daí decorrentes. Por outro lado, a 
ampliação das lavouras tem proporcionado, por meio 
da integração, suporte alimentar para os rebanhos, 
com repercussões no aumento da lotação e na pro-
dutividade. 
 Neste cenário, nas últimas décadas, houve 
uma mudança significativa no modelo de produção 
pecuário, cujas causas são múltiplas, mas passam 
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pelo avanço da agricultura, em es-
pecial na metade Sul do estado, e 
pelos seus rendimentos econômi-
cos decorrentes.  
 O RS perde protagonismo, 
relevância e escala dentro da pe-
cuária nacional. O Brasil se posi-
ciona claramente como um gran-
de produtor e exportador global 
de carne bovina, com atividade 
em franca expansão, enquanto o 
RS involui em participação, suas 
exportações são inexpressivas, 
e transforma cada vez mais, as 
suas pastagens naturais do Bio-
ma Pampa, em áreas de cultivos 
agrícolas ou florestamentos, o que 
gera também algumas incertezas 
na sustentação futura desses re-
cursos.
 Em termos de rebanho 
(Figura 1), a participação do re-
banho gaúcho no efetivo nacio-
nal decresce consideravelmente, 
de 10,6 %  em 1985, para apenas 
5,6 %  em 2019. Fruto do cresci-
mento do rebanho brasileiro, e da 
queda do rebanho gaúcho, que no 
RS passou de 13,6 milhões de ca-
beças em 1985 para 12,0 milhões 
em 2019, enquanto no Brasil, o 
rebanho cresceu de 128 milhões 
de cabeças para 215 milhões no 
mesmo período.
 Dados de satélite recen-
temente reportados na platafor-
ma MapBiomas 6.0 mostram o 
avanço da agricultura e silvicul-
tura sobre os campos nativos do 
Bioma Pampa, no período de 1985 
a 2020. As áreas de florestas na-
tivas permaneceram estáveis (Fi-

Figura 1: Evolução dos rebanhos bovinos, brasileiro e gaúcho. Dados obtidos do IBGE 
Sidra (tabela 3939 – Pesquisa de Pecuária Municipal).

Figura 2: Imagens do Bioma Pampa do RS, em 1985 e 2020. Pontos em roxo, ma-
genta e vermelho claro representam agricultura e silvicultura, áreas em verde claro 
são campos nativos, e verde escuras são as florestas. Dados gerados na plataforma 
MapBiomas 6.0.

Figura 3: Uso do solo no Bioma Pampa do RS. Dados obtidos a partir da plataforma 
MapBiomas 6.0.

 Como sugestão para o 
microempreendedor individu-
al, realizar um controle finan-
ceiro para melhor visualização 
dos suas receitas e despesas, 
conseguindo ter entendimento 
do valor ideal a ser vendido 
os seus produtos, de tal forma 
que cubra seus gastos e obte-
nha saldo positivo no final do 
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gura 2 e 3), mas a ocupação do 
solo mudou consideravelmente 
com a expansão da agricultura, 
pois, a partir de 2010 o processo 
de agriculturização, que já estava 
em curso, continua crescendo de 
forma acelerada.  
 O reflexo foi a diminuição 
da escala, com queda da partici-
pação da produção de carne bovi-
na gaúcha em relação à produção 
brasileira. Também se nota a pou-
ca relevância do RS na crescente 
exportação brasileira de carne 
bovina.  O RS, como vimos antes, 
participa com apenas 5,6 % das 
cabeças do rebanho nacional. Mas 
em termos de produção de carne, 
a fatia cai para 5,4 %, e em expor-
tação de carne in natura, cai bem 
mais, para apenas 2,8 %.  Em re-
corte mais recente (Figura 4), de 
1997 a 2020, a queda da parti-
cipação do RS em produção (peso 
físico) e exportação nacional (valor 
financeiro). 
 Por outro lado, assim como 
a pecuária brasileira, a regional 
avançou em produção e produti-
vidade. Mesmo com a queda na 
participação dentro do cenário 
nacional, e com a diminuição na 
área dos campos nativos, a pe-
cuária gaúcha vem crescendo sua 
produção de carne bovina em va-
lores absolutos (Figura 5). São ob-
servadas oscilações ao longo do 
período, por influências de fases 
do ciclo pecuário e de condições 
climáticas, mas a tendência é de 
aumento. Em 2020, foram produ-

zidas 425 mil toneladas de carca-
ça bovina no RS, contra 326 mil 
toneladas em 1997, elevação de 
30 %.
 Os dados evidenciam um 
ambiente onde os desafios au-
mentam para a cadeia produtiva 
da carne bovina regional. A esca-

la é importante na pecuária, e a 
falta dela reduz possibilidades de 
mercado. Escala e regularidade 
de fornecimento, são elementos 
chave para projetos que destinam, 
parte da produção, à exportação 
ou para mercados de “nicho” es-
pecializados e de alto valor agre-

Figura 4: Participação do RS na produção e exportação nacional de carne bovina. 
Dados do IBGE Sidra (tabelas 3939 e 1092) e do ComexStat/Siscomex (exportações 
de carne bovina in natura).

Figura 5. Produção de carne bovina, em toneladas de carcaça, no RS. IBGE Sidra 
(tabela 1092).
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gado. Há que se buscar melhorias 
de produtividade e de rentabilida-
de, dentro desta nova realidade.  A 
consequência é direta, pois, quan-
do a pecuária não produz renda ou 
resultados financeiros suficientes 
ao pecuarista, a tendência natu-
ral, onde houver possibilidades, é 
a conversão da área para a agri-
cultura ou silvicultura. Portanto, o 
desafio é conviver com estas con-
junturas e buscar caminhos para a 
pecuária manter-se como ativida-
de necessária e estratégica para o 
bioma. 
 A partir desta contextua-
lização e das consequências des-
tes movimentos regionais, é ne-
cessário estabelecer estratégias 
organizacionais e tecnológicas 
voltadas a maior produtividade e 
rentabilidade da pecuária gaúcha. 
As opções tecnológicas e organi-
zacionais, dentro dos sistemas de 
produção, aliadas à gestão, apli-
cadas em larga escala, apontam 
para resultados promissores, em 
particular pelo aumento da produ-
tividade da terra e maior produção 
de carne bovina, em menor espaço 
geográfico. Estas melhorias habili-
tarão também estratégias dife-
renciadas de mercado para carne 
de qualidade. Ainda, não se pode 
esquecer das possibilidades de 
melhor organização e governança 
na cadeia, alianças estratégicas e 
iniciativas no âmbito mercadoló-
gico. No futuro, provavelmente se 
poderá verificar também, em al-
guns casos, o recebimento de pa-
gamento por serviços ambientais 

(PSA), novidade cuja base legal 
foi recém-criada (Lei 14.119 de 
2021). 
 O foco deste conteúdo é 
conduzir aos principais caminhos 
tecnológicos possíveis, conforme 
tem sido estudado pelo NESPro/
UFRGS, como um driver de posicio-
namento para a nova bovinocultu-
ra de corte, vale dizer, em transi-
ção, no Bioma Pampa.

A resiliência dos sistemas  e 
o repositório tecnológico dis-
ponível

 O aumento da produtivi-
dade animal sobre o Bioma Pam-
pa deve ser uma busca constante 
para maior eficiência e resiliência 
dos sistemas. Assim, aqui são dis-
corridos alguns apontamentos so-
bre tecnologias que podem contri-
buir para os ajustes nos sistemas 
de produção com vistas ao cenário 
de convívio com a agricultura e/ou 
na ausência desta, mas que po-
dem assegurar a preservação de 
uma pecuária forte e lucrativa.
 O primeiro ao acasala-
mento das novilhas, aos 18 me-
ses (outono), por exemplo, permi-
te um aumento na taxa global de 
prenhez, pela melhor adequação 
da demanda energética do reba-
nho com a oferta de forragem no 
campo nativo (primavera). Assim, 
essas primíparas são  acasaladas 
novamente aos 36 meses, com 
um período maior para a recupe-
ração da condição corporal pós 
parto do que novilhas acasaladas 

aos 24 meses. Por outro lado, as 
novilhas que produzem o primeiro 
terneiro aos 30 meses, ao invés 
dos 36, gera uma maior deman-
da de energia para ganho de peso 
na recria, em relação às novilhas 
acasaladas aos 24 meses. Essa 
maior taxa de ganho de peso deve 
desde o pós-desmame até o aca-
salamento, sendo o período de 90 
dias anteriores ao acasalamento 
o mais importante. Manejos pré-
desmame também podem ser im-
portantes, como a suplementação 
em creep-feeding, por exemplo, 
que incrementa o ganho de peso 
no período em que o animal apre-
senta a conversão alimentar de 
seu ciclo de vida. Já novilhas que 
são acasaladas aos 24 meses, são 
desafiadas nutricionalmente no 
pós-parto para que possam repe-
tir prenhez. Isso significa que elas 
têm maior facilidade de conceber 
pela primeira vez, mas são mui-
to exigentes para repetir a con-
cepção, fato que é perfeitamente 
compatível com os sistemas que 
estão integrados com a agricul-
tura. Inclusive nestes, o acasala-
mento pode ser antecipado, ainda 
aos 24 meses, mas nos meses de 
outubro e novembro.
 Além da idade ao primeiro 
acasalamento e da taxa de cres-
cimento de novilhas, estudos de-
monstraram que a alta frequência 
de parição nos primeiros 21 dias, 
permite que a taxa de prenhez do 
rebanho seja menos afetada em 
anos de crise. A condição corporal 
no início do acasalamento tam-
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bém é de alta relevância para al-
tas taxas de prenhez e repetição, 
sendo que a maior frequência nos 
primeiros 21 dias de concepção é 
determinante para estes resulta-
dos. Assim, manutenção da con-
dição corporal, mínima, em 3,5 
pontos (escala de 1 a 5) prévia 
à concepção e ao parto, é uma 
medida que deve ser monitorada 
para as estratégias de manejo no 
pós-parto. Em vacas adultas, a 
data de parição também guarda 
relação com a repetição de pre-
nhez. Quanto mais cedo ocorre a 
parição maiores são as taxas de 
repetição. Um dos caminhos para 
isto é a construção do “pulmão” 
para recria das novilhas, de modo 
a assegurar que estas concebam 
no início do período reprodutivo, 
parindo também no início da pa-
rição. Outro, é aquele que, prévio 
ao inverno, garante uma elevada 
condição corporal, para que no 
momento do parto, as vacas te-
nham uma reserva de energia cor-
poral, que vai permitir um menor 
intervalo parto-concepção. Assim, 
o eixo de parição vai lentamente 
sendo alterado para o início da es-
tação de nascimentos.
 Outro estudo realizado, 
avaliou como diferentes compo-
sições genéticas nos cruzamen-
tos Nelore x Hereford afetam a 
reprodução. Observou-se, que na 
medida que aumentou a parti-
cipação do genótipo zebuíno na 
composição genética dos grupos, 
foram necessários maiores pesos 
à puberdade. Assim, para neutra-

lizar esse maior grau de “azebua-
mento”, foi necessário aumentar o 
ganho de peso nas novilhas e que 
estas acumulassem mais gordura 
para chegar ao primeiro acasala-
mento em igual idade daquelas 
mais europeias.  
 Em relação aos efeitos 
do desmame na puberdade, fo-
ram avaliadas terneiras Brangus 
desmamadas em sistema hiper-
precoce (35 dias) e com oferta 
de energia que permitiu um ga-
nho médio diário de 0,700kg/dia. 
Observou-se que essas terneiras 
atingiram a puberdade aproxima-
damente aos 15 meses, demons-
trando que mesmo desmamadas 
muito jovens, com oferta adequa-
da de energia, elas não tiveram 
seu desenvolvimento afetado. O 
desmame precoce e hiperprecoce 
são ferramentas importantes, em 
condições extremas de estresse 
nutricional das vacas paridas, que 
devem ser consideradas por téc-
nicos e produtores nessa situação 
específica, pois suas respostas em 
aumento na taxa de prenhez são 
comprovadamente viáveis.
 Quanto aos cuidados com 
os touros, foram desenvolvidos 
estudos acerca da adaptação de 
animais cruzados em situações 
de temperatura elevada, e se ob-
servou que touros Braford, estão 
aptos a realizar monta natural em 
sistemas de produção com alto 
índice de estresse calórico, mes-
mo em ambientes tropicais, sem 
prejuízo à produção e qualidade 
espermática. Independente da 

categoria animal, utilizar animais 
adaptados ao ambiente e com o 
biotipo adequado, permite menor 
incidência de doenças, menor es-
tresse por desconforto térmico, 
aumentando a eficiência produti-
va.
 Outra questão relaciona-
da às condições ambientais, é a 
escassez de massa de forragem, 
frequentemente observada em 
sistemas de cria mantidos em 
campo nativo. Buscando contornar 
esse problema, o feno de palha de 
arroz, abundante na maioria das 
regiões do RS, foi objeto de estudo 
de suas características nutricionais 
e uso como suplementação volu-
mosa para vacas de cria. Foi veri-
ficado que rolos de palha de arroz 
produzidos durante os meses (ja-
neiro, fevereiro) iniciais de colheita 
do arroz, em variedades de arroz 
mais precoces e produtivas, pos-
suem maior conteúdo de proteína 
bruta (PB) e maior digestibilidade. 
Portanto, dar preferência para a 
produção de rolos de palhas de 
arroz das primeiras lavouras colhi-
das, produzem maior consumo e 
melhor desempenho dos animais, 
comparados a rolos produzidos 
em colheitas mais tardias. 
 Além disso, com a suple-
mentação com feno de palha de 
arroz, foi possível manter vacas 
paridas com cargas de 1000 kgPV/
ha, sendo possível ampliar a pro-
dutividade do sistema de produ-
ção em 40 %. Este recurso nutricio-
nal geralmente tem baixo custo, 
comparado à produção de outros 
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volumosos, e é recomendável 
também pela simplicidade de seu 
armazenamento, que pode ficar 
diretamente na intempérie sem 
que ocorram perdas significativas 
de qualidade e volume.
 No intuito de avaliar o uso 
dessas tecnologias, estudos bus-
caram desenvolver um índice de 
risco para a sua adoção na pe-
cuária de cria. Este índice utilizou 
quatro: complexidade operacional 
(facilidade com que se executa 
a técnica); o custo (além do de-
sembolso, os fatores relacionados 
para sua utilização); o conheci-
mento técnico (nível de sabedoria 
sobre a técnica na comunidade 
científica e operacional) e a flexi-
bilidade (capacidade de substituir 
imediatamente a nova técnica por 
outra). A partir de sistema de si-
mulação foi determinado que para 
cada 100 unidades de aumento 
no custo da tecnologia o seu ris-
co de adoção aumenta em 29 %. 
Dentre os parâmetros utilizados 
aquele que gera maior impacto no 
risco de emprego de uma tecnolo-
gia é a complexidade operacional. 
Portanto, ao se adotar qualquer 
tecnologia  recomendada para os 
sistemas de cria, deve-se atentar 
para a capacitação dos operado-
res da tecnologia com a finalidade 
de mitigar seus riscos de introdu-
ção no sistema.
 O caminho para a inten-
sificação da produção é ajustado 
pela utilização das tecnologias de 
processos (manejo das pastagens, 
estações de acasalamento, ma-

nejo sanitário). É a partir destes 
ajustes que novos graus de inten-
sificação são possíveis. Para a am-
pliação da produtividade, novos 
parâmetros tecnológicos devem 
ser considerados, ou seja, a utili-
zação de tecnologias de insumos, 
como adubação de pastagens, 
uso de suplementação, utilização 
de protocolos de inseminação, ou 
até mesmo a irrigação. Essas tec-
nologias permitem que se anteci-
pem as idades de acasalamento 
e abate, permitindo aumento na 
produtividade dos sistemas de 
produção.     
 No entanto, essa intensi-
ficação deve ter como premissa 
a orientação do mercado. Assim, 
sistemas mais complexos com a 
cria e ciclo completo, devem ser 
flexíveis para que as oportunida-
des de mercado possam ser apro-
veitadas. A recria funciona como 
amortecedor destes sistemas, ao 
permitir que animais sejam retidos 
ou comercializados em razão das 
oscilações do mercado. 
 Desta forma, é possível 
manter parte dos terneiros para 
uma recria prolongada em situ-
ações em que a produção de ali-
mentos é abundante e novilhos 
para a terminação estão valoriza-
dos. Vale ressaltar que mudanças 
drásticas de um sistema de produ-
ção para outro devem ser realiza-
das com muita cautela, com base 
em diagnóstico bem constituído 
dos recursos disponíveis, na voca-
ção dos produtores e na disponibi-
lidade de capital. 

 Um evento de significativa 
relevância que vem sendo obser-
vado no Bioma Pampa em decor-
rência da agricultura, é a mudan-
ça nos períodos reprodutivos do 
rebanho. É frequente observar-se 
que nas regiões em que as pasta-
gens de inverno, em sucessão da 
lavoura de soja consolidaram-se, 
mudou o período de disponibilida-
de de forragem. Ela agora está em 
abundância nos meses de inverno. 
Isto conduziu a uma antecipação 
do acasalamento para os meses 
de setembro, outubro e novembro, 
com parições em pleno inverno, 
quando coincide as maiores exi-
gências nutricionais da vaca com 
a disponibilidade e qualidade do 
pasto. Esta é uma mudança ra-
dical que impacta vários procedi-
mentos operacionais e de manejo, 
pois agora os períodos reprodutivo 
e de parição são outros, desma-
me, comercialização e sanidade 
também são afetadas. Portanto, 
é necessário que o gestor e sua 
equipe operacional esteja atenta 
à essas mudanças no sistema. Por 
outro lado, os resultados em maior 
prenhez já são sentidos na estru-
tura do rebanho bovino do estado. 
No entanto, é importante que essa 
prática seja implementada de for-
ma gradativa e sempre associada 
a alternativas que possam ser in-
troduzidas naqueles anos em que 
a pastagem oriunda das restevas 
agrícolas, em decorrência de even-
tos climáticos, não permitiu o seu 
uso no momento previsto. Nestes 
casos as vacas vão parir no inver-
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no e não haverá alimento suficien-
te. Portanto, perdas expressivas 
podem ser observadas. Enfim, a 
alteração da época de acasala-
mento é uma estratégia histórica 
de otimização dos recursos forra-
geiros e do manejo, o que requer 
planejamento e controle de suas 
alterações mais drásticas para 
não incorrer em maiores riscos e 
prejuízos produtivos e financeiros.
 
A mensagem da ciência e da 
tecnologia Nespriana

 As tendências globais para 
produção de bovinos de corte, que 
incluem o tema da produção sus-
tentável e a conservação dos bio-
mas têm sido uma das pautas de 
pesquisa do grupo do NESPro, na 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS), ao longo de 
seus 15 anos de atividades. Com 
foco na produção de ciência para 
geração de tecnologias, o NESPro 
tem publicado estudos em im-
portantes revistas internacionais 
sobre o sistema de produção no 
Bioma Pampa: alterações no uso 
da terra no RS, modelos de inten-
sificação da produção de bovinos 
de corte no bioma, estações de 
acasalamento, uso de suplemen-
tação, eficiência bioeconômica dos 
sistemas de produção e adoção 
das tecnologias pelos gestores de 
propriedades rurais.
 Uma importante contri-
buição no tema foi a pesquisa 
publicada em 2015 na concei-
tuada revista Journal of Cleaner 

Production. Este estudo demons-
trou que a produção de bovinos de 
corte em áreas de Bioma Pampa 
melhoradas reduz em até 50 % a 
emissão de gases de efeito estufa 
do que áreas não melhoradas ou 
áreas de pastagens cultivadas. O 
NESPro segue trabalhando nessa 
temática, o estudo mais recente 
no âmbito do Bioma Pampa está 
em fase de avaliação dos dados e 
busca propor um índice de susten-
tabilidade da produção, de forma 
a estabelecer um parâmetro de 
avaliação e comparação de dife-
rentes sistemas de produção.
Tendo formado 44 doutores e 41 
mestres, atualmente o NESPro 
conta com 23 integrantes, que in-
cluem graduandos de zootecnia, 
agronomia e medicina veterinária, 
alunos de mestrado, de doutora-
do e pesquisadores de pós-dou-
torando. As atividades da equipe 
abrangem as dissertações e teses, 
a produção de artigos científicos, a 
avaliação semanal dos preços do 
gado gordo e de reposição, além 
das notas técnicas dirigidas aos 
produtores. Todos os produtos do 
NESPro são divulgados ampla-
mente no seu site (https://www.
ufrgs.br/nespro/?page_id=64) e 
redes sociais, em notícias em di-
versos veículos, livros e revistas 
científicas internacionais. 
Nesse sentido, o NESPro busca 
alinhar seus esforços de pesqui-
sa com as demandas regionais da 
pecuária situada sobre este im-
portante bioma, que necessita do 
herbívoro para manutenção de sua 

integridade e dos serviços ambien-
tais produzidos por eles. A produ-
ção animal sobre o Bioma Pampa 
não deve ser entendida como uma 
intervenção antrópica extrativista, 
mas como um processo produti-
vo potencialmente eficiente e ali-
nhado com a sustentabilidade do 
sistema. O NESPro, seguirá con-
tribuindo com o mais importante 
insumo nesse processo, o conhe-
cimento. Pois, somente através do 
entendimento das características 
do Bioma Pampa, das técnicas de 
manejo mais adequadas e da va-
lorização do produto sustentável é 
que se poderá alcançar o êxito que 
todos os elos da cadeia produtiva 
da carne bovina exigem.

Matéria central
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Construindo o futuro da saúde animal

Para mais informações
sobre o produto vide bula.
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Gestão, Planejamento e Sucessão rural

As empresas familiares são responsáveis por 
aproximadamente 65 % do Produto Interno 
Bruto (PIB), empregam 75  % da força de tra-
balho e representarem 90 % dos empreendi-

mentos no Brasil. A administração de uma empresa 
familiar pode apresentar inúmeras potencialidades, 
como a agilidade na tomada de decisões, a dispo-
sição de familiares para investir capital próprio e a 
força da imagem do fundador perante o mercado. No 
entanto, mesmo com potencial de crescimento, 70 % 
das empresas familiares encerram suas atividades 
pela morte do fundador, já que muitos herdeiros não 
conseguem manter a qualidade da liderança de seus 
antecessores ou não dispõem de planejamento jurí-
dico e práticas de gestão adequados (Figura 1).
 O primeiro passo para compreender o concei-
to de planejamento sucessório é diferenciar herdei-
ros de sucessores. De forma bastante simplificada, 
herdeiro é a pessoa que recebe os bens e direitos. 
Ser herdeiro é decorrência de um direito legal. Já o 
sucessor se vincula ao negócio como responsável 
pela gestão da empresa e deve possuir competên-
cias técnicas, habilidades e méritos. Apesar do desejo 
familiar, é importante saber que nem todo herdeiro 
possui vocação para liderar uma empresa, ou seja, 
ser um sucessor (Figura 1).
 No Rio Grande do Sul, aproximadamente 70  % 
das propriedades rurais são oriundas de herança. Pre-
cisamos considerar que pensar e falar sobre a morte 
ou invalidez dos fundadores, ou de quem administra 
os bens de uma família não é simples ou confortável. 
Consequentemente, muitos fundadores não prepa-
ram os filhos para receber a propriedade rural como 
um negócio que deve continuar gerando lucro e não 
apenas como uma herança. 

 Após compreender a diferença entre herdeiro 
e sucessor, o segundo passo do planejamento suces-
sório (e de seu sucesso) é que o processo seja acei-
to e acompanhado pelo fundador ou atual gestor. É 
fundamental que o atual gestor compreenda que a 
sucessão de seu negócio ou patrimônio não implica 
na perda de poder na tomada de decisões ou de sua 
identidade perante a empresa. O papel do fundador 
na sucessão é primordial, já que ele carrega consigo 
muitos dos ensinamentos que devem ser transmiti-
dos aos seus sucessores. Ensinamentos estes, que 
muitas vezes não estão registrados em documentos 
ou anotações. Trata-se, portanto, de um conhecimen-
to transmitido de geração em geração e de extremo 
valor.   
 O planejamento sucessório de cada negócio 
é único e não segue “receitas” prontas. Os métodos 
de planejamento devem ser adaptados a realidade 
de cada empresa. Porém, três pontos chave, servem 
para todas as empresas: comunicação, paciência – 
pois se trata de um processo longo – e confiança. 
 Desta forma, os passos seguintes do plane-
jamento sucessório, podem variar de acordo com a 
natureza do negócio ou as características da família. 
De forma genérica, alguns pontos merecem atenção.
 1) Comece pelo planejamento do planeja-
mento sucessório: Estude e converse com quem pos-
sui experiência no tema. Se necessário, profissionais 
como advogados ou administradores devem ser con-
sultados. Ou ainda, empresas especializadas no pro-
cesso de sucessão podem ser contratadas;
 2) Faça reuniões e envolva sua família: Co-
municar o desejo de sucessão, explicitar os valores 
familiares e, principalmente, envolver todos no pro-
cesso pode evitar conflitos e rivalidades;

Herdeiros ou Sucessores: Um 
tabu que precisa ser enfrentado!

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
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 3) Faça um levantamento 
detalhado de todos os seus bens: 
O diagnóstico inicial do patrimônio 
permite a identificação das poten-
cialidades e fragilidades do negó-
cio;
 4) Identifique o sucessor 
ou forneça treinamentos (cursos) 
para que os interessados em su-
ceder o negócio possam se qualifi-
car;
 5) Construa um docu-
mento chamado “constituição ou 

protocolo familiar”: Isso significa 
estabelecer um plano inicial, bem 
como identificar planos de retorno 
e meios para resolver conflitos ou 
tomar decisões difíceis. Além dis-
so, este documento aborda o pa-
pel e as funções de cada familiar. 
 Além dos pontos mencio-
nados, ressalta-se que profissio-
nalização da empresa é funda-
mental para dar continuidade ao 
negócio. Isso significa gerenciar a 
organização acompanhando suas 

necessidades de crescimento den-
tro da família e do mercado. No 
ambiente incerto em que o agro-
negócio está inserido, não existem 
garantias vitalícias de sucesso, por 
isso, modernizar (e ampliar) a vi-
são do gestor poderá ser um ponto 
decisivo na formação das futuras 
gerações e, principalmente, na di-
ferenciação de herdeiros e suces-
sores.

Figura 1. Planejamento da sucessão para altos executivos no Brasil. 
Fonte: adaptado de http://www.pwc.br
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Contrato de Pastoreio em 
Sistemas Integrados de Produção 

Agropecuária na Pampa

Há três décadas, se uma publicação so-
bre Campo Nativo e Pastagem no Bioma 
Pampa, sugerisse o pastoreio integrado 
a outra plantação que não pasto, cau-

saria estranheza, pela competição acirrada por 
terra. Hoje é tida como alternativa para aumentar 
a eficiência de ambas, lavoura e pecuária, para 
alimentar um mundo em crescente explosão de-
mográfica. Enquanto desinquieto por natureza, 
levantar questionamentos que possam mover o 
produtor rural da sua zona de conforto, é uma 
obrigação do pesquisador, ao mesmo passo que 
cumpra o dever de apontar soluções viáveis e ino-
vadoras ao problema.
 A Tese de Tamara de Oliveira sobre a dinâ-
mica da produção de alimentos no Bioma Pampa, 
desvendou a redução equivalente a quase 3 mi-
lhões de hectares, durante trinta anos, entre 1975 
e 2005, pela conversão de 26 % das extensões de 
Land Use (uso do espaço de terra) de pastagens 
de campo nativo, pela expansão da fronteira agrí-
cola. Paralelamente, houve aumento do rebanho 
bovino e acréscimo no faturamento por hectare 
da atividade pecuária, ou seja, mesmo com me-
nos área, houve mais eficiência (Oliveira, 2015).
 Esta resiliência mostra a adaptabilidade 
da bovinocultura, “trazendo a cabresto” a possibi-
lidade de “levantar a aba do chapéu para enxer-
gar mais longe” (em expressões bem gaúchas), 
que sugestionam o objetivo do presente artigo, 
frente à adversidade em lidar com componente 

fundamental à atividade, seu principal ativo: a 
propriedade agrária. Embora o imóvel rural seja 
um bem valioso, não raro está imobilizado, e re-
presenta um risco financeiro, seja pela insegu-
rança jurídica, seja pela necessidade de contrair 
financiamentos demandados pela sazonalidade 
inerente ao negócio, para aporte de capital de 
giro e sua operacionalização.
 O  princípio da Função Socioambiental da 
Propriedade Rural é elementar ao Direito Agrário, 
constitucionalizado aos inciso I e II do art. 186, 
cominados à alínea “c”, § 1°, do art. 2°, do Esta-
tuto da Terra, Lei 4.504/64, e ao § 1° do artigo 
2°, da Lei 8.629/93. De forma simples e objetiva, 
o verdadeiro sentido de Reforma Agrária, isento 
de ideologias, é dar condições e acesso à terra, 
àquele que produz no campo.
 Conforme propagada a fronteira agrícola 
sojeira, rizícola e florestal (OLIVEIRA et al., 2017), 
e pressionada pela especulação imobiliária, a 
aquisição de terra pelo pecuarista ficou comple-
xa e cara. O Estatuto da Terra prevê dois contra-
tos agrários típicos (nominados em lei), que dão 
acesso à posse temporária de terra: o Arrenda-
mento Pecuário, em que o arrendador, (proprietá-
rio, possuidor, usufrutuário, condômino, etc.), cede 
ao arrendatário pecuarista, a exploração pecuá-
ria, mediante uso e gozo deste imóvel, por con-
traprestação em dinheiro, geralmente anual, por 
prazo mínimo legal de cinco anos, cujos riscos do 
empreendimento correm por conta do arrendatá-
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rio (BARROS, 1998; RIZZARDO, 
2015).
 E a Parceria Pecuária, 
outro contrato agrário típico 
(expresso na legislação), cujo 
parceiro-outorgante, na proprie-
dade ou posse de imóvel rural, 
cede ao parceiro-outorgado seu 
proveito para pecuária, seja na 
entrega do gado, independen-
temente do sistema produtivo 
(cria, recria, invernagem...), me-
diante partilha anual, isolada ou 
cumulativa, por limitação per-
centual legal, conforme a pro-
porção dos riscos e benefícios 
assumidos, porém, também es-
barra no prazo mínimo legal, de 
cinco anos, similar ao arrenda-
mento (MACHADO, 2004).
 Alternativa intermediá-
ria é a modalidade de Arrenda-
mento Rural Aberto, quando o 
arrendatário lavoreiro entrega a 
posse temporária de determina-
da área empastiçada, durante o 
intervalo da estação de pousio, 
ao proprietário arrendador pe-
cuarista, como parte da contra-
prestação, para melhor aprovei-
tamento da forragem que será 
dessecada para o plantio direto. 
Tem empecílios: o prazo mínimo 
legal também é longo (depende 
da cultura plantada, não infe-
rior a três anos), limita carga e 
período, e impossibilita contrato 
com terceiros, sob pena de con-
figurar rescisão por subarrenda-
mento.

 Contudo, para ocasiões 
exepcionais, com excesso de 
forrageiras ou eventualmente, 
melhor desfrute da pastagem 
cultivada ou diferida, durante 
o inverno ou verão; ou em ca-
ráter emergencial, para quando 
há escassez  de pasto, por seca, 
inundação ou superlotação de 
animais; favorecendo negócios 
provisórios circunstanciais, há o 
Contrato de Pastoreio.
 O Contrato de Pastoreio 
tornou-se cada vez mais cons-
tante, ao pecuarista não-pro-
prietário, por potencializar as 
perspectivas do uso da integra-
ção-lavoura-pecuária-floresta, 
a ILPF, termo técnico, cujo sinô-
nimo científico são os Sistemas 
Integrados de Produção Agro-
pecuária, os SIPA, ao associar 
cultivos agrícolas e de produção 
animal, e oportunizar a sinergia 
de ambos os modelos de pro-
dução e intensificar a eficiên-
cia. Fundamentam-se no plan-
tio direto e nas boas práticas 
de manejo, melhor rendimento 
de insumos aplicados, rotação 
agrícola e florestal, intercaladas 
com interregnos pastoris (CAR-
VALHO et al., 2014). 
 O Contrato de Pastoreio 
regula as relações jurídicas en-
tre os titulares de pastagens e 
pecuaristas, denominados por 
Roberto Ghigino (2020), respec-
tivamente como Prestador e To-
mador do Pastoreio, em contrato 

atípico (portanto inominado, não 
inscrito em legislação agrária), 
cuja competência constitucional 
é exclusiva à União Federal. De-
vido a esta lacuna, é comum ser 
firmado informal e verbalmen-
te, baseado exclusivamente nos 
usos e costumes, pelo curto pe-
ríodo de duração que o define, 
e carece, consequentemente, de 
segurança jurídica e a devida 
inserção expressa na legisla-
ção jusagrarista, pois, enquanto 
guarde nítidos traços do arren-
damento e da parceria pecuária, 
possui diferenças significativas 
que o definem.
 Por Direito Comparado 
no Bioma Pampa, do Uruguai 
Methol (1999), Miranda (1967) 
e Vescovi (1980) são categóri-
cos que é indiscutível conven-
cionar, renovar, prorrogar, ou até 
mesmo reter além de um ano 
de prazo, pois desfigura o Con-
tracto de Pastoreo próprio ou 
típico do Decreto-Lei n° 14.384 
(URUGUAI, 1975), que segundo 
Moldes e Bonsignore (1999) e 
Cazeres (1980) é diferente do 
impróprio ou atípico, similar ao 
de pastagem argentino.
 Na Argentina, há um in-
conveniente, é impossível re-
novar contrato de pastoreio, 
do inciso “b” do art. 39 da Ley 
13.246, sem transcorrer o inter-
regno de um ano entre contra-
tos, sob pena de sujeitar-se aos 
regramentos do art. 2 da mes-
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ma lei, transmutando-se em ar-
rendamento pecuário, com pra-
zo mínimo obrigatório de três 
anos, por Pigretti (1995): “Es 
el típico contrato ganadero de 
conyuntura, y por lo mismo está 
legislado entre los accidentales 
o de breve término, excluído de 
la ley de arriendamentos, pero 
no por eso menos regulados por 
ella”. Ocorre, outrossim, outra 
modalidade, a de Pastaje, Pas-
turaje, ou Pensión, em que uma 
das partes recebe animais de 
outrem em potreiros empastiça-
dos, com o objetivo de alimen-
tá-los mediante pagamento por 
cabeça ou períodos estacionais 
de duração, porque o pecuarista 
os entrega, não havendo cessão 
do prédio, não há outorga de en-
trada do dono do gado na pro-
priedade rural avençada. A res-
ponsabilidade, o trato, a guarda 
e vigilância são do gestor da 
área, quase um contrato de de-
pósito, sem desdobramento da 
posse.
 A analogia com a hos-
pedagem ou pensão de animais 
neste contrato de Pasturaje 
platino ou de Pastoreo Atipico 
oriental, não pode ser confun-
dido, tampouco, com o contrato 
argentino de feedlot ou confina-
mento, muito bem descrito por 
Malanos (2019), porque, nesta 
circunstância, o fator alimenta-
ção não se sujeita à oferta de 
pastagem aos animais soltos no 

campo, se dá por racionamento, 
seja por grãos ou rações balan-
ceadas industrializadas, de for-
ma estabulada, com o fito espe-
cífico de intensificar o sistema, 
para engorda e acadabamento, 
ou seja, terminação para aba-
te (BARCELLOS, 2004), quando 
se configura caso de contrato 
civilista de depósito de semo-
ventes, até porque não se vis-
lumbra posse nem ingerência no 
estabelecimento.
 Portanto, na caracteriza-
ção do Contrato de Pastoreio, o 
prazo é determinante e, comple-
tamente diferente dos contratos 
agrários típicos, porque ao invés 
de um mínimo, para que não se 
desconfigure, tem um máximo 
improrrogável de um ano, em 
contrariedade ao mínimo legal, 
fundamentalmente pelo efeito 
conjuntural que o determina e 
distingue.
 Há duas particularida-
des distintivas do Contrato de 
Pastoreio que transbordam do 
Direito, da inflexibilidade da le-
tra fria da lei, além das Ciências 
Agrárias: 1° necessariamente a 
parcela de campo em comento 
deve ter excesso e qualidade 
de pasto, com folga de espaço, 
para abrigar os semoventes de 
forma ambientalmente correta, 
e; 2° a responsabilização ca-
pacitada para o cuidado destes 
animais é imprescindível, por 
tratarem-se de seres sencientes, 

protegidos constitucionalmente, 
devendo ser respeitados os pre-
ceitos bem-estaristas de Bram-
bell (1965). Pragmaticamente 
a escolha da modalidade do 
contrato, deve considerar a res-
ponsabilidade pela salvaguarda 
destes, fundadas nas boas prá-
ticas de manejo, onde a experi-
ência na lida com o rebanho é 
elementar, devendo, portanto, 
recair sobre aquele melhor ha-
bilitado, um pecuarista. As duas 
modalidades são sensivelmente 
diferentes, quando a posse de-
termina a responsabilidade pelo 
trato dos animais, quais sejam:
 a) o Contrato de Pasto-
reio Próprio em si, quando o To-
mador do Pastoreio, na prática 
deposita seu gado nos pastos, 
sem nenhuma repercussão na 
posse, sem o ingresso do pecu-
arista na área, nem ingerência 
no trato das reses alocadas no 
imóvel do Prestador do Pastoreio 
proprietário, que então assumi-
rá a encargo de cuidado, além 
da mera recepção, havendo a 
entrega dos animais, mediante 
contraprestação financeira por 
indivíduo, ou;
 b) o Contrato de Pas-
toreio Impróprio, de Invernada 
ou Pastagem, que, por sua vez, 
assemelha-se ao homônimo 
argentino, com cedência tem-
porária ao Tomador do Pasto-
reio pecuarista, responsável 
pela manutenção dos animais, 
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ou seja, há desdobramento da 
posse da área empastada, há 
a anuência de entrada do Pres-
tador do Pastoreio, seja a que 
título esta posse se realize, se 
indireta, por composse ou por 
mero ato de consentimento, que 
deverá constar expressa e ine-
quivocadamente no contrato, 
sob pena de se transfigurar em 
outro.
 Se o Prestador do Pasto-
reio, gerente do imóvel contra-
tado, também tiver conhecimen-
tos suficientes de bovinocultura 
e do sistema de produção ado-
tado, ou contratar um profissio-
nal competente para tanto, po-
derá ser firmado o Contrato de 
Pastoreio Próprio, caso contrá-
rio, seria desaconselhável im-
pedir, ao menos, o ingresso do 
Tomador do Pastoreio na pasta-
gem, mediante autorização de 
acesso, campereada e mane-
jo, utilizando-se o Contrato de 
Pastoreio Impróprio ou de Pas-
tagem. Assim, expressamente 
deve constar no contrato sobre 
o desdobramento desta posse, 
direta ao Prestador e inexisten-
te ao Tomador no Próprio, e con-
vencionáveis no de Pastagem, 
quando tal posse figuraria como 
indireta enquanto composse, 
ou por aquiescência, posto que 
atos de mera permissão ou to-
lerância não a induzem a pos-
se, segundo a redação do artigo 

1.208 do Código Civil.
 Outra particularidade é 
a contraprestação do Tomador 
ao Prestador do Pastoreio ou 
Pastagem, já que, por força de 
lei, deve ser por pagamento em 
dinheiro, calculado: pelo núme-
ro exato de cabeças de animais 
envolvidos, mensal ou pelo perí-
odo avençado; ou, quando para 
engorda, a porcentagem do peso 
obtido na saída destes animais, 
quando da entrega, pesados na 
entrada e na saída, na denomi-
nação campeira de “quilagem”; 
em ambos descontados casuais 
medicamentos e consertos em 
benfeitorias, indispensáveis ao 
empreendimento, conforme a 
participação, ou acerto no con-
trato, pois os riscos do empre-
endimento, nos Contratos de 
Pastoreio são bilaterais e equi-
valentes às partes.
 Entretanto, a busca 
pela eficácia na produtividade 
não se sustenta, se por acaso, 
ameaçar a biodiversidade pela 
devastação de habitats, cau-
sar deflorestamento, perda de 
variabilidade genética, abusar 
do uso de defensivos agrícolas, 
ou desgastar o solo. A susten-
tabilidade definitivamente não 
é circunstancial! E o consór-
cio das atividades de lavoura 
e pastoreio, quando realizado 
responsavelmente, pode render 
excelentes frutos, de maneira 

preservacionista, cujo arranjo 
colaborativo recicla nutrientes 
de forma mais eficiente e dimi-
nui a incidência de pragas, de 
doenças e de plantas invasoras 
indesejáveis.
 Em que pesem inovações 
de manejo, como o pastejo rota-
tínuo, ou técnicas agronômicas 
modernas, de calagem e adu-
bação por exemplo, para po-
tencializar melhor desfrute da 
pastagem, seja nativa ou cul-
tivada, as convenções ambien-
tais impõem poupar os recursos 
naturais de exaurimento, evitar 
compactação do solo, erosão, 
lixiviação e proteção da fauna 
e flora. Inarredavelmente, en-
quanto Obrigação Propter Rem, 
ou seja, própria da coisa, atos 
contra a preservação ambien-
tal remanescem pela simples 
aquisição de um direito real. Se 
a capacidade de carga animal 
da pastagem for ultrapassada, 
se as Áreas de Proteção Am-
bientais, Áreas de Preservação 
Permanente ou Reservas Legais 
não forem respeitadas, se reser-
vas hídricas forem esgotadas 
ou houver deflorestamento, in-
cidirão consequências criminais 
ambientalistas.
 Contudo é muito impor-
tante salientar que a proprie-
dade rural é uma unidade eco-
nômico-produtiva, destinada à 
exploração da atividade agrá-
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ria, não devendo ser confundida 
como unidade de conservação, 
cujo fim é ecológico, conforme 
Albenir Querubini (2013), pois 
argumenta que a finalidade da 
Função Ambiental da Proprieda-
de Rural, é dúplice: salvaguardar 
os interesses difusos da defesa 
do meio ambiente, do solo en-
quanto macrobem ambiental; e 
a de defender o produtor contra 
seus próprios abusos, evitando 
a exploração danosa ou incorre-
ta, determinando o emprego das 
melhores técnicas possíveis na 
exploração da atividade agrária.
 Inobstante, a intensifica-
ção e a eficiência em nível de 
propriedade, serem a melhor 
maneira de suportar as pressões 
sofridas pelo setor primário, o 
Contrato de Pastoreio, em suas 
duas modalidades Próprio ou de 
Pastagem, associado às SIPAs, 
retrata a conjunção do jusagra-
rismo às ciências agrárias, como 
alternativa de aproveitamento 
efetivo do pasto e da pecuária, 
pelo desfrute ideal de nutrien-
tes, pelo menor uso de insumos 
por quilo de carne produzida, 
pelo melhor rendimento no uso 
de maquinário e mão-de-obra, 
pelo incremento de renda na 
mesma unidade de área, pela 
maior liquidez financeira, pela 
diminuição do risco da operação 
agrícola e pela garantia judicial 
no campo.
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Nutrição Vegetal

ADQUIRA UM SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA 
QUE REALMENTE CONTROLA O SEU REBANHO

Aspectos da biologia e ecologia 
x mitos sobre a biodiversidade 
do Pampa (PARTE III) - Bugio

Seguindo a série de artigos que objetiva 
tratar da biodiversidade do Pampa, des-
ta vez vamos comentar um pouco sobre 
a importância de nossa fauna e sua re-

lação com a saúde humana de populações urba-
nas e rurais. Para isso, vamos falar dos Bugios!
 Este animal, como membro dos primatas, 
possui membros locomotores longos com pole-
gares opositores em mãos e pés, que somada à 
característica de uma cauda preênsil, o auxilia 
a movimentar-se pelos galhos de árvores, onde 
passa a maior parte do tempo, muito raramente 
deslocando-se pelo solo.
 No Rio Grande do Sul são encontradas 
duas espécies de Bugios, sendo estes os maio-
res primatas das Américas e os mais comuns 
nas áreas de florestas no estado: o Bugio-rui-
vo (Alouatta fusca clamitans) e o Bugio-preto 
(Alouatta caraya).
 Machos entre os Bugios-ruivos costumam 
ter pelos que variam entre o marrom ao aver-
melhado e fêmeas e jovens costumam ser mar-
rom mais escuro ou preto. Bugios-pretos, como 
o nome indica, apresenta pelagem mais escura, 
próximo do preto tanto em machos quanto em 
fêmeas, embora mudanças nestes padrões pos-
sam ocorrer com indivíduos mais claros.

Bugio-ruivo (Alouatta fusca clamitans). 
Fotografias: Janaína Paula Back (PUCRS).

Bugio-preto (Alouatta caraya). 
Fotografias: Patricia da Costa Kunt (UFRGS).

 Nas florestas onde ocorre este é um ani-
mal mais ouvido do que visto, uma vez que os 
machos adultos têm uma vocalização rouca bem 
característica, extremamente forte que pode ser 
ouvida a grandes distâncias. Esta potente voca-
lização decorre de um osso hioide (na garganta 
do animal) que atua como uma caixa de resso-
nância para os sons.
 Estes macacos possuem um hábito so-
cial, vivendo em grupos pequenos com apro-
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ximadamente de cinco a seis 
animmais, chefiados por um 
macho. Nestes grupos podem 
ser encontrados indivíduos de 
várias idades e sexos. Grupos 
unissexuais são raros de ocor-
rer. A gestação das espécies é 
de cerca de aproximadamente 
6 meses, quando nasce um úni-
co filhote. Normalmente estão 
ativos durante o dia até o en-
tardecer, podendo ser ouvidos 
vocalizar durante este período. 
Normalmente toleram a pre-
sença e a observação do ho-
mem a uma distância segura e, 
quando os grupos possuem fê-
meas grávidas ou filhotes, es-
tes costumam se refugiar pri-
meiro que o macho dominante 
ou outros machos entre a copa 
das árvores, normalmente se 
posicionando entre 7 a 12 me-
tros de altura. Alimenta-se de 
folhas, flores, frutos e eventu-
almente sementes e pequenos 
animais que capturam nas co-
pas das árvores. Estudos mos-
tram que cerca de 75 % da dieta 
é de folhas, 20 % de frutos ma-
duros e o restante composto de 
folhas jovens e frutos imaturos, 
entretanto, as estratégias de 
alimentação varia em função 
da disponibilidade sazonal de 
recursos em sua área de ocor-
rência. 
 A densidade destes ani-
mais em sua área de ocorrên-

cia varia principalmente em 
função da riqueza alimentar 
do ambiente, podendo ser de, 
aproximadamente (0,748 ind/
ha) para Bugios-ruivos, como 
verificado no Parque Estadual 
de Itapoã (em Viamão, RS).
 Entre os riscos na con-
servação destes primatas es-
tão a fragmentação dos ha-
bitats, o que pode ter efeitos 
deletérios sobre populações 
pequenas e isoladas além do 
combate, por desinformação, 
provocado por pessoas que jul-
gam estes animais como trans-
missores de doenças infeccio-
sas a humanos, especialmente 
a febre amarela. E é aqui que 
inicia nossa discussão sobre a 
importância ambiental destes 
animais: como estes bichos po-
dem estar relacionados à febre 
amarela? E como conhecer a 
doença pode nos ajudar, tan-
to a preservar estes animais 
quanto a usar as observações 
sobre estas populações para a 
nossa adoção de cuidados.
 A febre amarela é uma 
doença de natureza viral, que 
ocorre no Brasil desde a colo-
nização (quando teria vindo do 
continente africano com colo-
nizadores e pessoas escraviza-
das). Ela é transmitida ao ho-
mem e a outros primatas por 
meio de mosquitos, transmis-
sores infectados com o vírus. 

Há dois ciclos nestas doenças a 
saber: a forma silvestre (quan-
do há transmissão em área ru-
ral ou de floresta) e a forma 
urbana. 
 A transmissão da forma 
ou ciclo silvestre se dá quando 
há transmissão em área rural 
ou de floresta. Neste caso os 
primatas não humanos (ma-
cacos) são os principais hos-
pedeiros do vírus enquanto os 
vetores são mosquitos com há-
bitos silvestres. Nesse ciclo, o 
homem participa como um hos-
pedeiro acidental ao adentrar 
áreas de mata e ser picado por 
mosquitos infectados.
 No ciclo urbano (cujo 
contágio é muito raro, não sen-
do observado casos confirma-
dos no Brasil desde a década 
de 40), o homem é o único hos-
pedeiro com importância epi-
demiológica e a transmissão 
ocorre a partir de vetores urba-
nos infectados, sendo a trans-
missão realizada entre huma-
nos por meio dos mosquitos.
 Os mosquitos que parti-
cipam dos ciclos silvestres per-
tencem ao gênero Haemagogus 
e Sabethes e o potencial vetor 
urbano, o conhecido Aedes ae-
gypti.
 A maioria dos doentes 
com febre amarela evolui de 
forma benigna, desenvolvendo 
sintomas mais leves e mode-

Biodiversidade
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rados, entretanto cerca de 20 
% a 50 % das pessoas podem 
desenvolver formas graves, po-
dendo evoluir para a morte. 
 Há uma vacina para a fe-
bre amarela e ela é a principal 
forma de prevenção da doença. 
Ela é feita em uma dose, poden-
do ser realizadas doses de re-
forço a cada cinco anos. 
 Os bugios como espécies 
mais frequentes no estado do 
Rio Grande do Sul - e outros pri-
matas não humanos em qual-
quer região onde ocorrem, não 
fazem a transmissão da febre 
amarela ao homem. Humanos 
são vítimas do vírus assim como 
os bugios o são. Desta forma, os 
Bugios constituem importantes 
aliados, tal como “sentinelas”, 
nos auxiliando na identificação 
de áreas onde o vírus da febre 
amarelo possa estar ocorrendo. 
 A morte de Bugios por fe-
bre amarela possui uma grande 
importância sobre a dinâmica 
das populações. Dados indicam 
que, de outubro de 2008 a abril 
de 2009, quando ocorreu um 
surto de febre amarela silvestre 
no estado do Rio Grande do Sul, 
teria sido registrada a morte de 
cerca de 2000 Bugios-ruivos e 
pretos. Além do mais, o desco-
nhecimento sobre a dinâmica da 
doença é responsável pelo com-
bate aos animais por humanos, 
com uso de armas ou venenos, 

assim que novos focos de fe-
bre amarela são detectados em 
áreas rurais ou perimetrais por 
onde as populações de Bugios 
ocorre. 
 Macacos doentes ou en-
contrados mortos em áreas de 
florestas (obviamente se cons-
tatada a causa por agentes de 
saúde), nos auxiliam na identi-
ficação de zonas potenciais de 
contágio e na tomada de cui-
dados para evitar que a febre 
amarela chegue ao homem.
 Assim, estes animais, 
bem como toda a rica fauna no 
Pampa de que já tratamos nos 
textos anteriores, quando dete-
mos e usamos informações cor-
retas, podem estabelecer uma 
convivência com o homem, me-
nos predatória e menos compe-
titiva.
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El retorno de las estrellas
Ciertas especies de la fauna silvestre 

parecen estar de regreso a casa… 
¿Estamos preparados para recibirlas?

El ambientalismo es una respuesta de la 
sociedad a una crisis de dimensiones colosales 
que tiene lugar en éste, el único planeta que 
sabemos alberga eso que llamamos “vida” y 

que se parece a “todo”. Semejante situación admite 
que dicha respuesta sea altisonante, imperfecta, en 
ocasiones basada en el conocimiento pero también 
en emociones e intenciones. De una u otra forma –
acartonada o deforme – indudablemente empuja en 
la dirección de una conciencia creciente del problema 
que los humanos causamos al resto del colectivo 
viviente y ello trae consigo ciertas victorias, como las 
que en esta nota pretendo dilucidar.
 En los países de nuestra región y dentro 
del Bioma Pampa en particular, la desaparición de 
numerosas especies de la fauna silvestre marcó un 
triste capítulo de la colonización territorial por parte 
de la civilización europea. Algunos han llamado a 
esto “defaunación” y, aunque confieso que me parece 
un término generalista y tendencioso, contribuye a 
entender lo que ha sucedido en grandes espacios 
abiertos antropizados.
 Por ejemplo, en las últimas décadas del 
siglo XX ver un puma (Puma concolor) en la pampa 
húmeda argentina o en la campaña gaúcha de Río 
Grande do Sul, era casi imposible. El aguará guazú 
(“lobo guará”, Chrysocyon brachyurus) se extinguió 
formalmente del Uruguay, mientras que la nutria 
gigante (“ariranha”, Pteronura brasiliensis), lo hizo 
de la Argentina. El gran ciervo de los pantanos 
(“veado pantaneiro”, Blastocerus dichotomus) 
apenas asomaba su cornamenta de lo más profundo 
de los carrizales en sitios netamente salvajes como 

los esteros del Iberá, en la provincia argentina de 
Corrientes, o en ciertas islas del rio Paraná.
 No son más que algunos ejemplos de especies 
silvestres que fueron “raleadas” o directamente 
erradicadas de grandes escenarios. En especial 
rurales, a menudo combatidas exprofeso debido a 
su conflicto entre granjas y corrales. Este es el claro 
ejemplo de los felinos salvajes, de los que existen 
otras diez especies aparte del puma en Sudamérica, 
todas ellas integrantes de las listas rojas de especies 
amenazadas de extinción.
 Sin embargo, hoy puede advertirse cierta 
recuperación en las mismas especies que mencioné 
y también en otras, tanto de nuestra región como de 
otras distantes. He preferido referirme a mamíferos 
en esta columna, dejando de lado las aves, cuya 
recuperación de espacios geográficos perdidos 
resulta facilitada por su dinámica de desplazamiento 
natural.
 El puma es, acaso, el más notable de los 
ejemplos de una recuperación importante, que viene 
siendo advertida y tratada por numerosos colegas. 
Recientemente reapareció en el Uruguay y no al 
norte sino en serranías australes, con lo que puede 
suponerse que goza ya de espacio ganado en el 
centro del país. También en provincias argentinas 
donde no se lo vio por décadas como Corrientes y 
Entre Ríos. En zonas fuertemente ruralizadas y hasta 
suburbanas de Buenos Aires y Santa Fe. Incluso volvió 
a convertirse en un problema para las majadas en la 
estepa central de la Patagonia, de donde se había 
retirado a las montañas.
 Por su parte el aguara guazú viene siendo noticia 

Aníbal Fernando Parera
Biólogo argentino
Autor del libro “Los Mamíferos de la Argentina y región austral de Sudamérica”
Ex Director de la Fundación Vida Silvestre Argentina 
Ex Coordinador de la Alianza del Pastizal
E-mail: afparera@gmail.com
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principalmente en las redes sociales, 
por la aparición de ejemplares 
muertos en el asfalto y otros 
supuestamente errantes en zonas 
alejadas de sus sitios conocidos. 
A menudo, sindicados como 
extraviados, “corridos” por alguna 
supuesta fuente de amenaza como 
la desforestación y el fuego.
 Tiendo a pensar, sin 
embargo, que la especie está 
experimentando – como en el caso 
del puma, aunque con sus propias 
características de mayor timidez, 
nicho trófico más limitado y un 
rango geográfico diferente –, un 
proceso de recuperación y avance, 
especialmente hacia el sur. Por eso, 
más apariciones y más animales 
atropellados. No a la inversa, como 
suele leerse. 
 El aguará popé (“mão 
pelada”, Procyon cancrivorus), un 
carnívoro mediano perteneciente 
a la familia de los prociónidos 
– mapaches y afines – parece 
experimentar también un avance 
en su extremo austral, con la suma 
de registros en una nueva provincia 
para su rango: Buenos Aires, 
situación que podría ser análoga 
a los casos del zorro de monte 
(“graxaim do mato”, Cerdocyon 
thous) y el oso hormiguero menor 
o tamanduá (“tamanduá mirim”, 
Tamandua tetradactyla), con 
apariciones extralimitales que 
parecen progresivas.
 En los últimos años el ciervo 
de los pantanos parece insuflar sus 
poblaciones desde sus reductos 
húmedos, apareciendo en nuevas 
áreas donde resulta novedoso para 
la gente joven, que conoció antes al 
exótico y ya muy proliferado, aunque 
de reciente ingreso, ciervo axis. 

 Entre las novedades más 
llamativas de lo que podría resultar 
indicio de recuperación para una 
especie en crítica situación, la 
reciente aparición de un ejemplar 
de nutria gigante en el río Bermejo 
a la altura del Impenetrable 
chaqueño. No se tenía registro de 
la especie por un siglo en la zona, 
mientras que la distante población 
del Pantanal parece en plena y 
vigorosa recuperación, con lo que 
vale conjeturar sobre una posible 
recolonización a partir de ejemplares 
juveniles en busca de “nuevos 
horizontes”. Un mecanismo de 
natural dispersión demostrado por 
numerosas especies de mamíferos 
carnívoros.
 Para los últimos casos que 
mencioné, apareció una hipótesis 
que encaja dentro la natural 
inclinación por hacer que la “buena 
nueva” quede explicada por la 
catástrofe: “es el Cambio Climático” 
(que corre a los bichos hacia el sur). 
No pretendo descartarlo, no tengo 
los elementos de análisis suficiente 
y tampoco los he visto en ninguna 
de las aseveraciones en tal sentido, 
simplemente creo más razonable 
leer el espacio de victoria que le 
cabe al relajamiento de la cacería, 
al mayor conocimiento de la fauna 
silvestre por parte del común de la 
gente, a un recambio generacional 
que hace que los jóvenes tiendan 
rechazar el daño a la naturaleza 
como una reacción a flor de piel. Y 
van por más, hoy se “escracha” a 
todo aquel sindicado de ocasionar 
un daño. 
 D e s a fo r t u n a d a m e n t e 
caen en las generales de la “ley 
del escrache social” quienes cazan 
por inclinación cultural ancestral 

y subsistencia, los que lo hacen 
con licencia habilitante o quienes 
contribuyen a controlar especies 
exóticas como ciervos axis y jabalíes.
 Reconocer las pequeñas 
victorias, afianzarlas con datos y 
estudios que las verifiquen o refuten, 
preparar el terreno para los desafíos 
que impondrá la conservación 
de especies potencialmente 
conflictivas en áreas sensibles, 
nos hará allanar el camino de su 
conservación. En ningún momento 
relajar los esfuerzos, pues ninguna 
batalla significa la guerra. Para otras 
especies el panorama sigue siendo 
de retracción y extinción. Incluso 
para estas sobre las que comenté, 
la situación puede ser diferente en 
otros lugares. 
 Considero importante 
verificar los progresos y consolidarlos 
en lugar de soslayarlos. De paso, 
revisar las filas de la conservación, 
entre las que se encuentran 
nuevos aliados, como productores 
rurales que suman hectáreas a 
la conservación o que, a través 
de esquemas de certificación 
de carne, cultivos orgánicos o 
servicios ecosistémicos, realizan 
su aporte. También cazadores y 
pescadores dispuestos a defender 
la conservación del recurso que 
utilizan y quisieran seguir utilizando 
y representantes de los pueblos 
originarios, más y más empoderados 
en los últimos tiempos. 
 Entre todos, podremos 
contribuir a seguir creciendo en 
la defensa del ambiente global, 
empezando por casa.
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Encontro de produtores 
Alianza del Pastizal BR

O dia 29 de outubro de 2021 foi um marco de 
retorno das atividades presenciais da Alian-
za del Pastizal no Brasil. Neste dia foi rea-
lizado o Encontro de Produtores Alianza del 

Pastizal BR, evento realizado em parceria com o SE-
BRAE/RS, BRDE e apoio do Sindicato Rural de Lavras do 
Sul. O evento fez parte da programação da Expolavras 
2021, ocorreu ao longo do dia no pavilhão de exposi-
ções, respeitando os cuidados sanitários necessários. 
Participaram do evento de forma presencial em torno 
de 100 produtores rurais, técnicos, autoridades e pa-
lestrantes, além de 184 participações de forma virtual.
 O objetivo foi a atualização das ações da 
Alianza del Pastizal, planejamento para 2022, debate 
sobre o potencial de exploração de novos produtos nas 
propriedades certificadas (visão holística) e discussões 

sobre o futuro da pecuária sustentável.
 Dentre as ações em andamento se destaca o 
projeto Pró APA Sustentável via FUNBIO, desenvolvi-
do pela Alianza del Pastizal na APA do Ibirapuitã e o 
projeto em parceria com o SEBRAE e BRDE “Pecuária 
Competitiva Conservando o Pampa”. Sobre o Pró Apa 
Sustentável, foram apresentadas as técnicas que es-
tão sendo implementadas em 63 propriedades com 
objetivo de controlar invasoras exóticas (Capim-annoni 
e Javali) e os resultados preliminares alcançados. Já 
na parceria entre SEBRAE e BRDE, onde estão sendo 
atendidas 65 propriedades, foram apresentados resul-
tados do planejamento forrageiro e ganhos produtivos 
de algumas propriedades atendidas, além de abordar 
a importância dos controles gerenciais e a profissiona-
lização da pecuária para aumentar a competitividade 

Pedro Pascotini
Engenheiro Agrônomo
Coordenador da Alianza del Pastizal Brasil
E-mail: pedropascotini@gmail.com

Fonte: Imagem do autor.
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do negócio.
 Durante a tarde foram 
apresentadas oportunidades de 
agregação de valor em produtos 
do Pampa, um passo que a Alian-
za está buscando de um olhar da 
propriedade como um todo (visão 
holística). Neste painel, além da 
palestra técnica sobre oportunida-
des de mercado, alguns produtores 
certificados pela Alianza apresen-
taram seus o trabalho que fazem 
nas suas propriedades nos setores 
da vitivinicultura, ovinocultura e 
apicultura.

 No painel sobre o futuro 
da pecuária sustentável, tivemos a 
participação do Grupo de Trabalho 
da Pecuária Sustentável – GTPS, 
entidade que organiza uma agenda 
positiva sobre a pecuária no Brasil e 
busca demonstrar ao mundo de que 
no Brasil é possível produzir carne 
com manutenção da biodiversida-
de. Na apresentação da gerente 
executiva do GTPS, ferramentas e 
indicadores para validação de uma 
pecuária sustentável foram apre-
sentados, bem como os caminhos a 
serem trilhados e as oportunidades 

do mercado da carne, buscando as-
sim agregar valor ao produto.
 Finalizando o dia, os dire-
tores da Alianza del Pastizal e o 
coordenador nacional fizeram uma 
síntese do evento, apresentado as 
perspectivas de temas importantes 
em benefícios aos produtores como 
o novo programa de carne, paga-
mento por serviços ambientais e 
novos projetos, buscando sempre 
alavancar ainda mais as atividades 
da iniciativa que já conta com 262 
produtores membros em 35 muni-
cípios do Bioma Pampa.

Fonte: Imagem do autor.

Fonte: Imagem do autor.
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Beef News

Certificações, selos e COP 26

Buscando atender à demanda de um con-
sumidor exigente e que busca produtos 
mais saudáveis e sustentáveis a Rede 
Matogrossense de Açougue BIGBEEF 

criou recentemente o selo “carne a pasto”. 
A certificadora PECBR Soluções desenvolveu um 
selo que atesta a origem da produção dos ani-
mais. O selo agrega transparência e confiabili-
dade ao produto para o consumidor e tem sido 
bastante procurado nos primeiros meses do seu 
lançamento no mercado do Brasil Central.

Equipe Campo Nativo & Pastagens

 A carne carbono neutro, criada pela 
EMBRAPA em 2015, vem conquistando grande 
espaço no mercado consumidor. Além dos ani-
mais serem produzidos em sistemas integrados 
lavoura-pecuária-floresta, sob rígidos protocolos 
de certificação, o foco principal é que os animais 
produzidos dessa forma tenham as emissões de 
metano compensadas pelas árvores cultivadas 
nestes sistemas. Os animais são criados dentro 
de rígidos protocolos de bem estar animal, as-
segurando, assim, as exigências de um mercado 
consumidor global cada vez mais exigente. Dada 
a grande repercussão da marca no Brasil, acre-
dita-se que a CCN possa fortalecer as ações de 
marketing do Plano ABC para agricultura de baixo 
carbono também no exterior, melhorando a ima-
gem do produto carne e da agropecuária Brasilei-
ra na conquista de novos mercados e agregação 
de valor à carne nacional.

 O Animal Fare Institute tem buscado 
incessantemente por meio de pesquisas cien-
tíficas, parcerias globais e campanhas junto 
às cadeias produtivas, desenvolver protocolos 
inovadores para acabar com os métodos ainda 
inadequados de criação, manejo, transporte e 
abate de animais domésticos.  O Instituto pro-
move sistemas pecuários que permitam aos 
animais expressar seu comportamento natu-
ral, pastejando livremente, respirando ar puro, 
e possuindo abrigo quando necessário, o que 
reflete em carne, leite e ovos mais saudáveis, 
sustentáveis e seguros. O consumidor, os ani-
mais e o meio ambiente agradecem.

 Na recentemente realizada COP 26, 
em Glasgow, Escócia, o Brasil aderiu à inicia-
tiva global de reduzir em 30 % as emissões de 
metano até 2030. Embora não seja tarefa fá-
cil, já estamos trilhando esse caminho pelas 
iniciativas tecnológicas propostas pela EM-
BRAPA e pelo Plano ABC +. Com isso, para atin-
gir essa meta, precisamos intensificar de forma 
sustentável a produção agropecuária via uso 
de práticas como recuperação de pastagens, 
uso de leguminosas forrageiras, melhoria no 
manejo de pastagens, sistemas integrados de 
produção, plantio de árvores, adubação e cala-
gem adequadas, rotação e sucessão de cultu-
ras, dentre outras. Segundo a ministra Tereza 
Cristina, em seu discurso no evento, o Brasil é 
parte da solução e não do problema.
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A Biogénesis Bagó no controle 
do maior inimigo da pecuária
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A Biogénesis Bagó no controle 
do maior inimigo da pecuária

Oração de Campo

Fui benzido no galpão,
Por picumã e fumaça
Herdei meu sangue, minha raça ...
E hoje me faço eterno...
Para mim e para os meus,
Um regalo peço a Deus:
É ser puro feito pedra
ou fortaleça meu cerno...
 
E constatar nas rendilhas
que não se aprende na força...
...A mente de cada um,
é um mistério... e se desvenda.
E algum que não aprenda
pelos tirões do mundo
...Um sentimento profundo
Surge de quem se lamenta.
 
Frente ao altar do campo,
 velando o clarão do  dia,
Da sanga bebi poesia
que escorre em meu cantar!
E em cada desencilhar
 n’algum olhar fogoneiro,
Me revela por inteiro
os motivos pra sonhar
 
- É na luz do olhar que resplandece a vida
É na alma ferida que o perdão floresce-
É frente ao campo, em prece, que o umbu copado:
Com os galhos levantados, á DEUS agradece!

-É na luz do arrebol que tenho a gratidão
Da terra trago a benção de cantar aqui-
 E sempre busco em TI, no campo, em cada imagem
De crer e ter a coragem e forças para seguir...
 
Está no canto altaneiro
do tajã gaucho emplumado
Que canta n’algum banhado
as precisões de guardião
E aqui estou em oração
na hombridade do canto
No versejar que me acampo,
  Apeio, e peço perdão

Por Gustavo Martins
Acadêmico de Medicina Veterinária, 
poeta, compositor
E-mail: gustavosjmartins@hotmail.com

Traços e Vozes do Pampa
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Ricardo Móglia Pedra
Servidor público militar. Fotógrafo. 
E-mail: mogliapedra02@hotmail.com
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Fernando Mello
Fotógrafo. E-mail: fmello25@gmail.com
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