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EDITORIAL
Chegamos nesta terceira edição com a revista CN&P conhecida no meio pecuário da
região e, felizmente, até em outros países. Isso graças ao seleto time de colaboradores
e anunciantes que temos a satisfação de poder contar, incluindo conservacionistas, docentes, extensionistas, pesquisadores, técnicos e produtores rurais. É essa diversidade de
profissionais nacionais e estrangeiros, muitos dos quais com visões distintas, que agregam conhecimento a vocês leitores. Em tempos de informações superficiais, fake news
e visões distorcidas da realidade do agronegócio, a busca por conhecimento tem que ser
constante.
Como sempre, colocamos a proposta da revista de trazer informações variadas,
a partir de diferentes visões, mas que possam agregar aos distintos elos da cadeia pecuária pastoril.
Temos a pretensão de dizer que esta terceira edição está tão interessante
como as anteriores. Pautas importantes, muitas das quais polêmicas, farão parte dessa
revista.
O extensionista e pesquisador Uruguaio Marcelo Pereira nos traz informações
sobre como medir a disponibilidade e a qualidade do pasto no campo nativo e como dimensionar, a partir dai, a quantidade de animais a pastorear. Já o professor Carlos Nabinger nos brinda com um artigo sobre diferimento, sua importância, as épocas apropriadas
para fazer e como realizar na prática em nossas estâncias.
Destaco ainda, na sessão bate-papo, o produtor rural Ricardo Rossi Weiler, um
dos fundadores da Alianza del Pastizal no Brasil, que nos conta detalhes iniciais da criação
desta iniciativa bem como relatos práticos da sua propriedade, Estância Primavera. Tive a
grata oportunidade de conhecer o seu trabalho. Vale a pena a leitura.
O advogado agrarista Alexandre Valente Selistre nos traz conceitos e reflexões
com o tema “Como a pecuária gaúcha em Áreas de Proteção no Bioma Pampa é sustentável?” No texto, o autor discute a possibilidade do uso do campo nativo manejado de
forma sustentável como área de proteção ambiental.
Não esquecemos da bovinocultura de leite, atividade de extrema relevância na
pecuária familiar e altamente demandante de gestão e tecnologia. A veterinária e fiscal
agropecuária Brunele Weber Chaves nos traz esse importante tema.
Nos últimos anos tem havido uma retomada da ovinocultura voltada à produção de cordeiros pesados para carne. O consultor e ovinocultor Daniel Barros nos apresenta o tema “Suplementação de cordeiros ao pé da mãe creep feeding”, tecnologia fundamental para incorporar peso nos cordeiros e a consequente agregação de valor.
A irrigação em pastagens, tecnologia que vem avançando significativamente
nos sistemas integrados com pastagens, é apresentada por Ana Paula Binato e Anelise
Hundertmarck.
O pesquisador da Embrapa, João Carlos Oliveira, contribui com dados sobre a
perda de vegetação campestre no Bioma Pampa e os reflexos dessa preocupante situação. Além dele, um grupo de pesquisadores da Embrapa, Roberta Jeske Kunde; Clenio
Nailto Pillon; Jamir Luís Silva da Silva e Mariana Rockenbach de Ávila, abordam o tema
“Sistemas de integração lavoura-pecuária: produção agropecuária de conservação baseada em processos”.
Na sessão Biodiversidade, o biólogo e docente Luciano Mello apresenta o Gambá e duas espécies de Graxaim, espécies muitas vezes negligenciadas por nós, mas que
têm sua relevante contribuição para a ecologia campestre.
Ainda na sessão Biodiversidade, o professor Fernando Menezes, da Faculdade
Ideau, apresenta o gênero Adesmia, um dos mais importantes dentre as leguminosas
nativas da região Pampeana.
Conceitos novos para alguns, mas cujos fundamentos são de longa data, o
agrônomo Maurício Rochinhas Clavijo conversa conosco sobre a Ganaderia Regenerativa
e o Manejo Holístico de Pastizales.
Por fim, a parte cultural, não menos importante que as demais. Neste espaço
há poesias que versam sobre as paisagens pampeanas, o homem do campo e sua lida
diária com os talentosos Gustavo Martins e Gujo Teixeira.
A revista continua com periodicidade semestral e será publicada no formato
PDF, online, nas redes sociais.
Esperamos que todos possam desfrutar deste espaço de divulgação, debate
técnico e troca de experiências sobre pastagens naturais e cultivadas, sistemas integrados bem como a pecuária sustentável com base em pasto. Contamos com a colaboração
de todos os amigos e colegas com textos técnicos, relatos práticos de campo e informações. Fiquem à vontade para apontar sugestões e/ou melhorias. Espero que gostem da
revista. Boa leitura a todos!
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Opinião

Suplementação de cordeiros
ao pé da mãe creep feeding
Daniel Barros
Médico Veterinário
E-mail: danielbarrosvet@gmail.com

A

ovinocultura está passando por uma
fase de profissionalização nos sistemas
de produção e deixando para trás alguns
indicadores de desempenho que não
melhoravam o resultado por décadas; por exemplo, a taxa de desmame e idade de abate. A taxa
de desmame no RS fica pouco acima dos 50 % em
relação ao número total de fêmeas aptas para
reprodução. A idade média ao abate em torno dos
10 a 12 meses de vida. Entretanto, vários produtores estão alcançando taxas de desmame acima
de 100 % e idade de abate inferior a cinco meses
de idade em função da melhora genética e dos
níveis nutricionais dos rebanhos.
Uma das opções para produção de cordeiros precoces é associar forragem de alto nível a
uma suplementação dos cordeiros ao pé da mãe
com ração específica para cordeiros com adequado nível proteico e energético. Este produto pode
ser utilizado na forma de suplementação, com
aparte diário dos cordeiros e fornecimento de 1 a
2 % do peso vivo do cordeiro de ração ou em sistema de creep feeding. Este sistema consiste em
um cocho privativo para o cordeiro onde a matriz
não consegue ter acesso. Desta forma suplementa-se apenas o cordeiro, visto que suplementar
a matriz, para que esta produza mais leite e que
esse leite engorde o cordeiro é algo bastante oneroso. Neste sistema é possível atalhar caminho e
oferecer uma dieta diferenciada para o cordeiro
aproveitando o melhor momento de conversão
alimentar do ovino que como lactante pode che-
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gar a 2,5 kg de ração para 1 kg de peso adicional.
Desta forma, podemos alcançar 35-40 kg de peso
vivo antes dos 120 dias de vida.
A estrutura necessária para aplicar a técnica do creep é um cocho com um cercado de espaçamento variável de 15 até 30 cm. A altura
vai depender da presença ou não de bovinos na
área. Se não houver presença de bovinos, 90 cm
de altura são suficientes e, quando bovinos estiverem presentes, o ideal é 120 cm de altura. O
cercado deve ter pelo menos 2 metros de frente
por 2 metros de lado, desta forma o cordeiro se
sentirá seguro dentro da estrutura. A necessidade
de espaço de cocho por cordeiro fica em aproximadamente 5 cm, pois o consumo de ração não
ocorre ao mesmo tempo por todos cordeiros. O
ideal é que sejam utilizados cochos de autoconsumo com capacidade de ração para dois a três
dias de consumo no auge. É indicada a presença
de um cocho de sal para as matrizes ao lado do
creep para estimular a ida dos cordeiros até o cocho.
Outra tecnologia semelhante é a restrição
total do pastoreio dos cordeiros a partir de 45
dias de vida para um sistema de mamada controlada. Esta tecnologia é uma opção viável em propriedades com restrição de área de pastagens ou
com problemas graves de verminose. Neste sistema, os cordeiros ficam em sistema confinado durante o dia enquanto as matrizes pastoreiam. Os
cordeiros têm a possibilidade de mamar de duas
a três vezes por dia (manhã, meio dia, noite). A

Opinião

dieta dos cordeiros é complementada com ração
específica para cordeiros, somado a feno ou pasto picado.

Figura 1. Imagem do creep feeding para cordeiros.

Vantagens de ambos os sistemas:
- Retorno do capital investido no menor espaço
de tempo;
- Aumento da taxa de desmame em função da
melhora do nível nutricional;
- Redução da contaminação de verminose pela
melhora do nível nutricional e imunológico do cordeiro;
- Redução da contaminação de verminose do cordeiro via pastagem pela redução do tempo ou ausência do pastoreio;

- Possibilita que o cordeiro de parto gemelar e/ou
filho de borrega alcance peso a desmama semelhante ao de parto simples de ovelhas adultas em
função da suplementação;
- Adaptação mais fácil a sistemas confinados de
terminação após o desmame;
- Possibilita o encarneiramento de cordeiras com
7 a 8 meses em função do alto peso à desmama.
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Tecnologia auxiliar no
combate ao Capim Annoni
Rodrigo Fagundes da Costa
Eng. Agr. Agrocostanera

Não é novidade que a infestação de Capim Annoni (Eragostis plana) vem aumentando
nos campos sulinos, reduzindo
a produtividade dos campos e a
vida útil dos animais de produção.
Esta planta invasora entra nas
propriedades de forma imperceptível, pelas brechas deixadas nas
estradas de acesso, pelos corredores rurais e em mangueiras e
potreiros dentro da propriedade e,
quando não controlada, aumenta
a infestação rapidamente.
Outro grande problema
enfrentado pelos produtores rurais, e que também não é novidade, é o expressivo aumento
da quantidade de carrapatos nos
campos e sua dificuldade de controle. O carrapato gera perdas de
peso no rebanho, ocasiona lesões
que são porta de entrada para
miíase (bicheira) e pode levar até
mesmo à morte dos animais, ocasionada por tristeza parasitária.
A inovação é que os produtores rurais passam a contar
com uma nova ferramenta para
auxiliar no controle do Capim Annoni e no controle biológico do
carrapato: os drones agrícolas de
pulverização.
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A utilização de drones (veículos aéreos não tripulados) na
agricultura ganha cada vez mais
espaço e popularidade, sendo utilizados para levantamentos topográficos, florísticos e até mesmo
para os mais diversos tipos de
pulverizações de defensivos agrícolas em lavouras, pomares, pastagens e campos nativos.
Com o uso destes equipamentos já é possível mapear
propriedades rurais e localizar
regiões com maior infestação de
plantas daninhas e, assim, realizar pulverizações localizadas,
dessecando somente o local com
alta infestação, evitando dessecar completamente um potreiro,
e assim perder toda a diversidade
botânica que o campo nativo nos
oferece.
As principais vantagens
do drone agrícola é que ele pode
realizar os mesmos tipos de operações que um trator faz, entretanto, permite efetuar o controle
de plantas invasoras em lugares
inacessíveis ao trator, como áreas
com forte declividade, encharcadas, ou até mesmo, próximas a
alambrados e mangueiras, locais
estes que normalmente possuem
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maior infestação de Capim Annoni.
Além disso, os principais
drones do mercado trabalham de
forma efetiva com baixos volumes de calda, entre oito a 10 litros por hectare. Esta quantidade
de calda reduz o risco de deriva
e também a poluição ambiental,
já que o escorrimento da calda no
solo, leitos de arroios, rios e lagoas é praticamente inexistente,
tornando uma operação de dessecação sustentável do ponto de
vista ambiental.
Já para o controle de carrapato, atualmente, estão disponíveis no mercado, produtos biológicos a base de fungos, que são
inimigos naturais do carrapato
bovino, e que podem auxiliar na
redução da infestação deste parasita no campo. Sua dispersão
nos potreiros também pode ser
realizada com drone agrícola de
pulverização.
Ainda, destaca-se a praticidade com o deslocamento do
equipamento, o qual pode ser
levado na caçamba de uma camionete, alcançando qualquer
propriedade que tenha mínimo
acesso a veículos, evitando gran-
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des operações de deslocamento
de maquinário.
A versatilidade na aplicação com o drone de pulverização
também se sobressai, pois pode
ser utilizado em diversas culturas.
Ressalta-se um dos diferenciais
que é evitar o amassamento da
cultura provocado pelo rodado de
tratores, que gera perda considerável da lavoura. Na utilização
em pomares, pode-se destacar a
eficiência, precisão na aplicação e
redução de defensivos agrícolas,
ao ser realizada aplicação direFigura 2. Imagem do drone usado na pulverização
cionada à copa das árvores.
Antes de realizar qualquer das pessoas aos produtos utilizapulverização com a utilização de dos, uma vez que o piloto controdrone é necessário realizar o ma- la o drone remotamente, garanpeamento da área, momento em tindo a segurança das pessoas
que também é feita a avaliação envolvidas na operação. Ademais,
da área a ser aplicada e definidos em muitas propriedades que não
os parâmetros da aplicação, como possuem tratores e pulverizao tipo e volume de calda, tipo de dores ou que querem aplicações
bico de pulverização, vazão do precisas, geralmente, a operação
produto, velocidade e altura que de controle de Capim Annoni é
Figura 1. Área de Capim Annoni desse- o drone aplicará o defensivo.
realizada com aplicações costais,
cada com drone
Após, o piloto realiza o que em longo prazo podem cauAdemais, outro ponto po- plano de voo, definindo a melhor sar problemas de saúde.
sitivo e um grande diferencial da estratégia, visando elevar a efetiPortanto, esta é uma tecpulverização com drone é a cria- vidade da pulverização, podendo, nologia com grande potencial e
ção de vortex (vento gerado pelas então, serem iniciadas as aplica- que veio para somar na tomahélices do drone) sobre as folhas ções.
da de decisão do produtor, indedo cultivo, permitindo que o proA título de informação, o pendente do tamanho e tipo da
duto aplicado vá até o baixeiro da preparo da calda é igual ao da propriedade. Além disso, é mais
cultura e nos casos de pomares pulverização convencional, obe- uma ferramenta disponível para
gera abertura das copas das ár- decendo à ordem de preparo, que, o homem do campo utilizar para
vores, fazendo com que o produ- em geral, leva água limpa, adju- a melhoria da qualidade e eficiênto seja aplicado também em seu vante (óleo mineral), defensivo cia das atividades desenvolvidas,
interior. Portanto, a qualidade e agrícola e antideriva.
garantindo a sustentabilidade
eficiência da aplicação com drone
Além dos benefícios já ci- ambiental e precisão na aplicaé indiscutível.
tados, destaca-se também a di- ção de produtos.
minuição do risco de exposição
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Sistemas de integração lavourapecuária: produção agropecuária de
conservação baseada em processos
Roberta Jeske Kunde1; Clenio Nailto Pillon2; Jamir Luís Silva da Silva3; Mariana Rockenbach de Ávila4
1
Doutora em Agronomia pela Universidade Federal de Pelotas.
2
Doutor em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pesquisador da Embrapa Clima Temperado.
3
Doutor em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, Pesquisador Aposentado da Embrapa Clima Temperado, Consultor Técnico da
SiaBrasil.
4
Doutora em Zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Colaboradora via FAPEG da Embrapa Clima Temperado.

A

s preocupações da sociedade com as mudanças climáticas, com
a conservação e uso
sustentável dos recursos naturais e da biodiversidade, e com
a segurança alimentar e saudabilidade dos alimentos, tornaram-se pautas estratégicas
e globais, chanceladas por vários organismos internacionais,
como por exemplo, a Organização das Nações Unidas (ONU).
Especialmente nos últimos 50 anos foram desenvolvidos
conhecimentos, estratégias e soluções tecnológicas pelas instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação públicas, pelo setor privado
e pelos próprios agricultores, que
possibilitaram avanços importantes na produção de alimentos, fibras e energia por meio de uma
produção agropecuária em bases
sustentáveis, em atendimento
tanto do mercado interno quanto
para exportação. Nesse sentido,
destacam-se a adoção de práticas conservacionistas de manejo
do solo e da água, incluindo o sistema plantio direto; o desenvolvimento de estratégias de manejo
integrado de pragas, com fortes
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investimentos em ativos de base
biológica; estratégias para a redução das emissões de gases de
efeito estufa e/ou sequestro de
carbono no solo e adaptação dos
cultivos às mudanças do clima,
bem como o desenvolvimento de
sistemas integrados de produção.
Tais avanços no desenvolvimento de tecnologias e processos
ambientalmente amigáveis em
vários setores, tornaram o Brasil referência mundial em eficiência produtiva e em agricultura
de conservação. Segundo a FAO
(2017), há necessidade de produzir alimentos, minimizando os
impactos ambientais negativos e
aumentando a eficiência agronômica, o que requer atenção às interações entre a economia, sociedade e o ambiente, com enfoque
territorial.
As práticas de manejo do
solo afetam diretamente os processos biológicos e os fluxos da
dinâmica solo-água-planta-atmosfera. Dentre essas práticas,
destacam-se: a) sistema de preparo do solo (convencional, cultivo mínimo e plantio direto); b)
sistema de culturas: pousio, queima de fitomassa, monocultivo de
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espécies de baixo aporte de fitomassa residual, rotação de culturas com diferentes níveis de aporte de fitomassa e até sistemas
integrados de produção, como
sistemas agroflorestais (SAFs) e
sistemas de integração lavoura
-pecuária (ILP) ou integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF).
Os Sistemas Integrados
de Produção Agropecuária (SIPA)
representam um avanço tecnológico importante quando comparados à monocultura, pois geralmente são mais eficientes no que
se refere ao uso da água, energia
e nutrientes, estando lastreados
de forma mais intensa em processos biológicos, como rotação
de resíduos culturais e de raízes,
ciclagem de nutrientes, fixação
biológica de nutrientes, interação
dos organismos-solo-água-planta-atmosfera, controle biológico
de pragas, dentre outros. Nesse
contexto, o animal em pastejo
torna-se uma ferramenta de manejo e, portanto, um componente
necessário nesses sistemas, considerando que ele atua de forma
eficiente regulando processos
biológicos importantes, como a
ciclagem de nutrientes e como
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catalizador da atividade microbiológica do solo. Tal fato acontece porque o animal devolve ao
solo entre 70 e 90 % dos nutrientes ingeridos, na forma de fezes
e urina, etapa mais avançada em
relação ao processo de decomposição de palhada e incorporação
de matéria orgânica ao solo. Destaca-se ainda o importante papel
das espécies forrageiras no processo de adição de carbono orgânico ao solo, especialmente em
profundidade pela contribuição
de um sistema radicular abundante, o que promove melhorias
em diversos indicadores químicos,
físicos e biológicos da qualidade
do solo.
Kunde (2016) ao avaliar
a qualidade do solo em propriedades agrícolas familiares sob
sistemas de ILP no Bioma Pampa, constatou que os indicadores físicos, químicos e biológicos
do solo avaliados nos diferentes
sistemas de uso encontravam-se
em níveis adequados. Além disso, o estudo focalizou em dois
solos representativos do Bioma
Pampa (Argissolo e Neossolo),
onde o conhecimento da distribuição relativa das frações lábeis
e estáveis da matéria orgânica do
solo (MOS) permitiu inferir sobre
o grau de vulnerabilidade destes
solos à degradação.
No Rio Grande do Sul, o
sistema ILP é representado pelas
rotações das lavouras de verão
(arroz irrigado, milho e soja) em
sucessão às espécies forrageiras
de outono-inverno. As forrageiras

hibernais comumente utilizadas
são aveia preta (Avena strigosa
Schreb) e azevém anual (Lolium
multiflorum Lam.) e ainda o consórcio entre ambas, dado a precocidade de produção da aveia
e o desenvolvimento mais tardio do azevém, possibilitando o
aumento no período de uso da
pastagem. Leguminosas forrageiras como trevo branco (Trifolium
repens) e Cornichão São Gabriel,
El Rincón e Maku (Lotus sp), também estão inseridas nessas mesclas forrageiras.
Revisando sobre a aplicação de tecnologias recomendadas e investimentos em pastagens cultivadas de estação fria,
na integração lavoura-pecuária,
Silva e Townsend (2019), destacam o bom desempenho do
sistema e boa rentabilidade em
curto espaço de tempo nas terras
baixas do bioma Pampa. A produtividade animal potencial das
pastagens de estação fria acrescida a das pastagens nativas em
integração lavoura de arroz-pecuária de corte está muito acima
da produção média da pecuária
tradicional no Rio Grande do Sul.
Os resultados obtidos pela pesquisa e, por alguns produtores,
chegam a valores entre de 700 e
1.000 kg/ha/1 ano de peso vivo,
com animais produzindo de 0,800
a 1,3 kg/dia-1 de peso vivo, bem
acima dos valores de 50 a 90 kg/
ha/1 ano, obtidos com o manejo
tradicional da pecuária gaúcha
em pastagens nativas, onde os
animais ganham em média 0,15

a 0,20 kg/dia-1 de peso vivo.
Independente do sistema
de produção utilizado pelos agricultores, a associação de sistemas de preparo intensivos do solo
com sistemas de cultura baseados em monocultura e/ou à queima ou baixo aporte de resíduos
culturais, geralmente conduzem
à rápida degradação ambiental
e produtiva, enquanto que, sistemas com baixo revolvimento
do solo e elevado aporte anual
de resíduos tendem à sustentabilidade. Assim, sistemas conservacionistas de manejo do solo e
da água determinam a melhoria
de indicadores químicos, físicos e
biológicos, com reflexos positivos
sobre a qualidade do solo e consequentemente, maiores produtividades.
Além do mínimo revolvimento do solo, da constante adição de resíduos culturais ao solo,
seja em superfície ou em profundidade via sistema radicular, a rotação de culturas e de “raízes”, o
cultivo em nível e as práticas de
contenção da enxurrada se constituem pilares importantes para
os sistemas conservacionistas de
manejo do solo e da água. A associação deste conjunto de boas
práticas agropecuárias (BPAs)
relacionadas ao manejo do solo
contribui para o aumento da eficiência produtiva, bem como à
redução de custos, balanços ambientais favoráveis e para a sustentabilidade da propriedade.
Em adição à adoção de
sistemas integrados de produ-
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ção e visando manter e melho- rentabilidade da propriedade é
rar a produtividade biológica e a fundamental adotar as seguintes

recomendações evidenciadas no
Quadro abaixo:

I.

II.

III.

Figura 1. Sistema de Integração Lavoura-pecuária (pastagem de azevém e plantio direto de soja em sucessão), Pedras Altas,
Rio Grande do Sul, Brasil. Foto: Jamir Luis Silva da Silva.
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Introdução

como a falta de chuvas em períodos específicos do
ano. As pastagens cultivadas, forma mais prática e
A inserção de tecnologias aos sistemas pecu- viável economicamente para alimentação bovina,
ários têm elevado os patamares produtivos na ativi- tem na primavera e verão a qualidade e a disponibilidade. O Brasil é o maior exportador de carne bovina dade forrageira reduzidas em razão da irregularidade
(ABIEC, 2019), sendo quase a totalidade do reba- pluvial, fazendo-se necessária a utilização da irriganho alimentado a pasto. São cerca de 180 milhões ção nesse período (MEZZOMO et al., 2020).
de hectares de pastagens natural e cultivada, cujas
áreas destinadas a formação de pastagem cultivada Conceitos gerais
ocupam em torno de 110 milhões de hectares, justamente por ser a forma mais prática e rentável para a
A irrigação utilizada para sistemas pecuários
alimentação animal (KIRCHNER et al., 2017).
a pasto traz segurança ao pecuarista, pois garante a
As tecnologias em pecuária, diferenciadas produção de matéria seca em épocas de baixo voem dois grupos, processos e insumos, determinam lume de chuvas e ganhos satisfatórios para as difeo sucesso da atividade. O primeiro grupo refere-se rentes categorias da bovinocultura de corte. A alta
a todo o manejo considerado básico e, fundamental, produção de forragem é essencial para incrementar
desvinculado da necessidade de desembolso. São as a lotação das pastagens e aumentar a produção
ações de manejo que envolvem adequação de lota- animal por unidade de área. Para tanto, o pecuarisção animal à disponibilidade de forragem e o uso do ta deve ir além da escolha do sistema de irrigação
conhecimento sobre variáveis morfogênicas e plasti- e, sim, garantir que o manejo do pasto irrigado seja
cidade fenotípica das forrageiras sob efeito de ações criterioso para a manutenção da alta taxa de acúde pastejo. O segundo grupo, dependente do domínio mulo. Simultaneamente à utilização de sistemas de
dos processos, deve ser utilizado para que novos pa- irrigação, outras tecnologias, tais como a divisão da
tamares produtivos sejam alcançados. Torna-se ne- área em piquetes, calagem, adubação de base e nicessário investir em insumos, como a utilização de trogenada são necessárias para manejar de forma
correções e adubações, fornecimento de suplemen- eficiente a alta produção de matéria seca.
tação a pasto e a utilização de sistemas de irrigação
Geralmente, o volume total anual de chuvas é
para as pastagens.
adequado, no entanto há períodos de escassez. Para
No Rio Grande do Sul, a atividade pecuária, tanto, a implantação e sucesso da inclusão dessa
que possui o 6º maior rebanho no Brasil, correspon- tecnologia vai depender diretamente da projeção de
dente a 12,4 milhões de cabeças contribuiu com mais metas de produtividade/hectare, disponibilidade de
de R$ 4,5 bilhões para o PIB estadual em 2018 (SE- recursos financeiros e de mananciais hídricos. Além
APDR, 2019). Esses resultados podem ser otimizados destes, pode-se citar outros fatores importantes
com o uso de sistemas de irrigação de pastagens, como a escolha das espécies forrageiras a serem irrique tem como principal objetivo, amenizar frustra- gadas e das categorias bovinas; Legislação Ambienções produtivas ocasionadas por estresse climático tal; acompanhamento técnico pré e pós-implantação
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do sistema e demanda energética.
Também há o projeto técnico dos
equipamentos. Ou seja, do sistema em si. O projeto deve iniciar
com um minucioso levantamento de dados plani-altimétricos da
área para dimensionar a potência
da motobomba, em pressão e vazão, bem como calcular a espessura e diâmetro das tubulações e
modelo dos aspersores.
Inúmeros conceitos, coeficientes e cálculos, tornam-se
parte do projeto, sendo a evapotranspiração de referência (Eto,
mm/dia) fundamental, pois representa a demanda hídrica de uma
região, tornando-se importante
parâmetro
agrometeorológico,
principalmente para planejamento
e manejo de irrigação. A evapotranspiração da espécie forrageira
(Etc, mm/dia) refere-se aos processos de transpiração pelas plantas e evaporação direta do solo,
que ocorrem simultaneamente,
sendo dependente do tipo de espécie forrageira e da sua fase de
desenvolvimento. A lâmina bruta
de irrigação, em mm, é dada pela
divisão da lâmina líquida pela eficiência de aplicação de água do
equipamento de irrigação. Esses
são alguns dos conceitos para
melhor compreensão do sistema
solo-planta-atmosfera sendo essencial ao manejo da irrigação e,
consequentemente, ao êxito do investimento.
O sistema de irrigação
por aspersão é o mais utilizado
no Brasil, destacando-se o pivô
central e aspersão convencional.
O valor médio de venda de equipamentos, instalação e projeto
somam R$ 10.000,00 por hectare
(comunicação pessoal – Professor
Tangerino, Unesp, 2020).
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Figura 1. Pivô para irrigação de pastagem. Foto de Ana Paula Binato

Momento de irrigação
Determinar o momento
de irrigação é muito importante e
pode ser realizado com o uso de
instrumentos que monitoram a
umidade do solo, como tensiômetros analógicos ou tensiômetros
eletrônicos (SILVEIRA & TRENTIN,
2019). Como exemplo à demanda hídrica, o capim Sudão utiliza
5 mm de água (precipitação ou
irrigação)/dia para repor 5 mm
perdidos na transpiração. Assim,
em cada hectare são necessários
50 mil litros de água diariamente,
o que equivale à 50 m³/dia ou 5
litros por m²/dia. Ao se considerar o verão, multiplica-se 50 mil
litros de água/ha por 90 dias e,
o resultado é de que cada hectare de capim Sudão necessita, em
três meses, de 4.500 m3 de água,
sendo esse número utilizado para
dimensionar a fonte hídrica para
construção e/ou limpeza de reservatórios ou para a verificação do
volume e vazão de mananciais. O
planejamento da irrigação via as-
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sistência técnica é essencial, tanto
para o dimensionamento dos reservatórios quanto para a aferição
das vazões de rios e córregos. Este
deve ser realizado com antecedência mínima de um ano antes
da instalação do sistema de irrigação.
O capim sudão destacase pela alta qualidade nutricional,
elevada produção de matéria seca
e, entre outras qualidades, a rusticidade, no que se refere ao estresse hídrico e as condições nutricionais de solo. Adapta-se bem
a climas secos e quentes. Porém,
períodos de estiagens prolongados podem comprometer a produção forrageira. A falta de água
causa redução na produtividade
do sistema agropecuário, de forma proporcional à sua duração e
intensidade (RAY et al., 2015).
Com objetivo de medir a
produção forrageira e a eficiência
de utilização de água do capim
Sudão submetido a diferentes lâminas de irrigação, foi conduzido
estudo em área da Universidade
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Federal de Santa Maria, em dois
anos de estudo (2015/2016 e
2016/2017). Este estudo demostrou que em sistema não irrigado,
a produção de matéria seca foi
de 10.605,8 kg ha-1 no Ano 1 e
8.439,5 kg ha-1 de MS no Ano 2.
Já com a utilização de lâmina de
irrigação com 100 % da ETo (evapotranspiração de referência), a
forrageira produziu 14.777,9 kg
ha-1 de MS. Quando utilizada a
máxima eficiência técnica na lâmina de água, com 103,1 % da
ETo, foi possível produzir 14.851,9
kg ha-1 de MS. Os autores observaram uma variação entre os tratamentos sem irrigação e os irrigados em relação ao rendimento
de massa seca de 3.473,3 kg ha-1
para o Ano 1, e 5.231,2 kg ha-1 no
Ano 2. Eles concluíram que a produção forrageira do capim Sudão
foi diretamente influenciada pela
disponibilidade hídrica (MEZZOMO
et al., 2020).
O grande desafio para os
pecuaristas é entender o investimento necessário para que a irrigação possa ser implementada
com sucesso na atividade. Fazendo uma análise econômica simples, relacionando o incremento na
produção de matéria seca de pasto de capim Sudão e sua principal
consequência, o incremento na capacidade de suporte da pastagem,
em quilogramas adicionais da categoria de engorda em pecuária de
corte (PV referência de 450 kg PV),
podemos observar que no “ano 1”,

com a utilização de sistema irrigado é possível aumentar a lotação
animal de 6,5 para 9,1 cabeças/
hectare. Isso representa uma diferença positiva de R$ 11.115,00/ha
na renda bruta do pecuarista (boi
gordo de 450 kg cotado a R$ 9,50/
kg). Quando analisamos economicamente o “ano 2”, que representa
um ano de maior estresse hídrico
a diferença na renda bruta é mais
acentuada. Nesse caso, com a utilização de sistema irrigado é possível aumentar a lotação animal
de 5,2 para 9,1 cabeças/hectare,
que representa um incremento de
R$ 16.672,00/ha na renda bruta
do pecuarista (boi gordo de 450 kg
cotado a R$ 9,50/kg). Esse exemplo demonstra que a utilização de
sistemas de irrigação na atividade
pecuária de corte contribui com a
diminuição dos riscos de perdas
econômicas devido às variações
climáticas.

os efeitos dos manejos de pastejo
utilizados.
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A agropecuária e os
campos da fronteira
João Carlos Pinto Oliveira
Eng. Agr. Pesquisador da EMBRAPA Bagé.

A

agricultura e a pecuária da Região Sul do
Brasil têm apresentado, nos últimos anos,
novas alternativas, modalidades e outras
mudanças em seus sistemas de produção.
Em função disso e dos resultados que essas novidades trazem ou não, analisar os dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para tentar construir uma visão do estado
de conservação do Bioma Pampa de um modo mais
atualizado, tornou-se objetivo a ser cumprido.
A área de abrangência deste estudo se restringiu a 34 municípios do estado do Rio Grande do
Sul, porção brasileira do Bioma Pampa. São os campos situados na região da fronteira do Estado com o
Uruguai e a Argentina, nas regiões da Serra do Sudeste, do Litoral Sul, da Campanha, da Fronteira Oeste e
das Missões. A área total é de 8.978.084 hectares,
ou seja, 31 % da área do RS.
Para facilitar a orientação do leitor, montamos uma tabela com os municípios que fizeram parte de nossa pesquisa.
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Esses municípios que compõem os campos
da fronteira sempre tiveram a pecuária como a principal atividade econômica, pois mesmo com algumas
áreas agricultáveis, de um modo geral, a região era
(e continua sendo) considerada marginal para várias
das grandes culturas por causa das restrições de profundidade dos solos ou condições climáticas adversas. No entanto, hoje, culturas de verão enfrentam tal
desafio e estão dominando boa parte deste cenário.
O IBGE nos mostra que em 2019, a atividade pecuária desta região abrigava 48 % do rebanho
bovino e 66 % dos ovinos do Rio Grande do Sul. Na
agricultura, levando-se em conta só as quatro culturas com maior área cultivada, a região tinha 55 % da
área ocupada com lavouras de arroz irrigado; 6 % da
área com lavouras de milho; 21 % com lavouras de
soja e 14 % ocupada por florestas plantadas.
Já os números da pecuária do Pampa sofreram queda significativa. Segundo dados coletados
pelo IBGE, entre 2004 e 2019, houve uma redução
no rebanho bovino de 22 %, ou seja, em torno de 1,5
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milhão de cabeças. O Rio Grande
do Sul em sua totalidade, no mesmo período, teve uma redução do
rebanho bovino da ordem de 2,7
milhões de cabeças, sendo que 55
% deste montante seriam de animais que estariam nos campos da
fronteira.
O efetivo de ovinos nos
campos dessa região também
teve uma redução de 25 % (691,8
mil cabeças). Esse valor representa 90 % de queda do rebanho
ovino constatada no Estado no
mesmo período (769 mil cabeças).
Logo, esse pedaço do Rio Grande,
que tem por vocação e tradição a
pecuária e, onde se concentrava o
maior rebanho ovino do Brasil, alterou seu panorama.
Segundo o Censo Agropecuário de 2010, o último a divulgar esses dados estatísticos, pois
os do Censo de 2017 ainda não
foram completamente disponibilizados, a área ocupada pelas propriedades rurais nos 34 municípios
estudados era de 75 % do total.
Logo, passados 11 anos desde tal
pesquisa, hoje ainda não temos
as informações corretas para podermos definir se houve mudança
significativa ou não.
No entanto, no período de
2004 a 2019, a área incorporada
à agricultura pelas quatro principais culturas foi de 808,5 mil hectares, sendo a soja (736 mil
hectares, com um aumento
de 149 %) e a silvicultura (146
mil hectares) as principais responsáveis por este avanço, já que a
área cultivada com arroz irrigado

se manteve estável (em torno de
535 mil hectares) durante esses
anos, e a área cultivada com milho
diminuiu 37 mil hectares – 44 % do
que era cultivado em 2004.
Analisando estes dados
pode-se inferir que nos últimos
16 anos é visível a substituição
da pecuária pela agricultura, principalmente pela lavoura de soja
(conforme a Figura 1 a seguir).
Contudo, a integração da lavoura
com a pecuária de corte, bandeira
deste novo modelo de produção,
não pôde ser observada nos levantamentos feitos pelo IBGE, pois
ainda há falta de dados para uma
avaliação correta.

ção de terras. Nos parece, a partir
das informações abordadas, que a
tendência do modelo de produção
agropecuária com maior participação da agricultura e, por consequência, mais mecanizado, possa
no futuro trazer problemas de desemprego e êxodo rural.
É perceptível, nesta pesquisa, que a agropecuária desta
região está em transição para modelos produtivos diferentes. Seria
pertinente e oportuno o estudo
de cenários sobre o que se pode
esperar do futuro e, quiçá, pensarmos em precauções para que
o quadro da diminuição dos rebanhos, da concentração de terras e
do desemprego rural não se amplie.
Referências

Figura 1. Variação no número de cabeças de bovinos e na área cultivada com
soja nos campos da fronteira, entre os
anos de 2004 e 2019 (dados do IBGE)
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Ganaderia Regenerativa
Mauricio Rochinhas Clavijo,

Engenheiro Agrônomo, Pastizales 365.

Ganaderia Regenerativa
A Pecuária Regenerativa visa através do manejo com os herbívoros e particularmente em especial com os ruminantes, regenerar o solo, melhorar as
condições do ambiente em um todo, aumentando a
biodiversidade da vida no solo, potencializando o ciclo da água, aumentando a resistência e a resiliência
das plantas à flutuação climática e a melhora nas
condições do solo, principalmente através de práticas
que aumentam a presença da matéria orgânica. Isso
não apenas ajuda a aumentar a diversidade e a saúde da biota do solo, mas aumenta a biodiversidade
acima e abaixo do perfil da superfície, aliado a um
manejo holístico da forragem com capacidade ainda
de aumentar o sequestro de carbono.
Manejo Holístico
O gerenciamento holístico descreve uma
abordagem de pensamento sistêmico para gerenciar
recursos. Este manejo foi originalmente desenvolvido
por Allan Savory para o manejo do pasto. No entanto,
vem sendo adaptado para uso no manejo de outros
sistemas com fatores sociais, ecológicos e econômicos complexos. O pastejo holístico planejado é semelhante ao pastejo rotativo, mas difere por reconhecer
e fornecer uma estrutura para a adaptação aos quatro processos básicos do ecossistema: ciclo da água,
ciclo mineral (incluindo o ciclo do carbono), fluxo de
energia e a dinâmica da comunidade (a relação entre
organismos em um ecossistema), dando igual importância à produção animal e ao bem-estar social.
Atualmente, o manejo holístico é praticado
por milhares de pessoas em diferentes países e contextos. Cerca de 12 milhões de hectares de terras são
usados para a prática em todo o mundo. Resultado
de mais de 50 anos de pesquisa em quatro conti-
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nentes, tem aumentado a produtividade do solo e
a disponibilidade de água e melhorado a vida das
comunidades, como exemplo em Zimbábue (África),
através do controle das pastagens.
“A criação de animais é uma das melhores
ferramentas disponíveis para combater a desertificação em larga escala”, diz Savory. “Se você não lidar
com a desertificação, você não pode lidar com as mudanças climáticas”. No entanto, para ter-se uma visão holística do sistema, há a necessidade de muitas
observações e conhecimentos (pesquisas interativas)
sobre as reais necessidades das plantas e animais.
Segundo Primavesi (1999), o manejo das pastagens
é uma arte e exige muito bom senso e observações
do tomador de decisão.
Savory admite que ele nunca simpatizou com
a criação de gado. Ambientalista fanático, exigia que
os fazendeiros se livrassem de suas criações, baseado em suas antigas crenças e sua formação na universidade. Décadas depois, reconhece que a criação
de animais é a única ferramenta que, se manejada
adequadamente, pode reverter a desertificação, a
perda de biodiversidade e as mudanças climáticas
em escala global. Para ele, a desertificação não é
consequência da superpopulação de gado, mas da
maneira como ele é manejado.
Pastoreio Racional Voisin
O Sistema de Pastoreio Racional Voisin (lêse: voazan) é um sistema de manejo intensivo, que
possibilita um equilíbrio entre os três elementos:
Solo X Pasto X Animal, onde cada elemento tem um
efeito positivo sobre os outros dois. Através de procedimentos simples, transformamos o gado, que no
sistema convencional é um predador da pastagem (e,
como consequência, também do solo), num excelente
beneficiador do sistema. O procedimento básico con-
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siste na conveniente divisão das
pastagens, de modo a ser possível
fazer valer as “4 Leis Universais
do Pastoreio Racional”. No entanto, para se alcançar o sucesso não
basta apenas dividir as pastagens
e fazer o rodízio simples do gado
pelos piquetes. Inicialmente, é necessário que o operador do sistema compreenda a essência das
quatro leis universais e que persiga a todo custo o seu cumprimento.
Leis Universais do Pastoreio
Racional. (VOISIN, 1974):
André Voisin estabeleceu
as bases para uma pecuária sustentável ao longo das quase 1000
páginas de seus principais livros:
“Produtividade do Pasto” e “Dinâmica das Pastagens”, publicados
no Brasil em 1974 e 1979, respectivamente. Resumiu os principais
conceitos em quatro “leis universais”, que poderiam ser expostas
em apenas uma página. As duas
primeiras leis se destinam ao pasto e as duas últimas ao gado, 1ª lei
dos pastos, 2ª lei da ocupação, 3ª
lei da ajuda, 4ª lei dos rendimentos regulares.
Seguem abaixo tabelas e
gráficos do comportamento produtivo de uma pastagem consorciada de gramíneas e leguminosas
implantadas e manejadas com
técnicas regenerativas.
Os dados abaixo (Tabelas
1, 2 e Figuras 1 e 2) foram coletados em um trabalho realizado
na cidade de Pinheiro Machado na

localidade conhecida como Serra
das Asperezas, em uma pequena
propriedade com atividade de pecuária familiar na criação de ovinos e bovinos, tendo esta no seu
histórico dois anos consecutivos
de cultivo de Capim Sudão (Sorghum sudanense), cultivar BRS Estribo, pelo sistema convencional,
onde foi realizado o preparo do
solo com um corte de arado e dois
cortes com grade. Durante a utilização desta pastagem se observou o início de um processo erosivo, embora superficial, mas com
visível impacto sobre o local, pois
trata-se de área com certo grau de
declividade numa região de solos
rasos. Para tentar minimizar o impacto e proteger o solo, além de
evitar o vazio forrageiro, foram implantadas forrageiras de inverno,
utilizando-se consórcio de gramíneas e leguminosas, onde foram
utilizados processos regenerativos
na implantação desta pastagem
visando uma melhor cobertura, recuperação e conservação do solo.
O manejo utilizado para o
plantio foi de sobressemeadura a
lanço em cima da cultura do Capim Sudão, logo após introduzidos
os animais para o pastoreio, onde
utilizou-se ovinos e bovinos ao
mesmo tempo, utilizando-se do
sistema de parcagem onde o casco
do animal e seus dejetos colaboram para o contato das sementes
com o solo, para que o processo
de parcagem fosse realizada de
forma uniforme utilizou-se uma
lotação alta por um curto espaço de tempo, levando em conta a

oferta de forragem e o resíduo que
se esperava deixar na área. Neste
último pastoreio não foi deixado
resíduo do Capim Sudão, tento em
vista este já estar no final do seu
ciclo, com o intuito de dificultar a
sua rebrota, diminuído assim sua
competição e favorecendo o estabelecimento das espécies sobressemeadas.
A sobressemeadura sobre
o capim sudão associada ao processo de parcagem na implantação da pastagem teve o efeito
esperado, pois as sementes das
culturas sobressemeadas obtiveram adequado contato com o solo
através da interação do casco dos
animais e suas dejeções no momento que estes ocuparam os piquetes para o pastoreio. Resultado
semelhante ao verificado por Pin
et al. (2012).
Obteve-se uma ótima cobertura do solo proporcionando
assim uma melhora nas condições
para pastoreio e benefícios na redução do processo erosivo, que tinha início na área; o manejo dos
animais durante o inverno e primavera dentro do período produtivo desta pastagem foram realizados através do Pastoreio Racional
Voisin.
Este consórcio entre Aveia
Preta X Azevém e Trevo Branco
teve como estratégia a inserção
da Aveia Preta pelo seu rápido estabelecimento e precocidade para
pastejo, o Azevém entra como
uma ferramenta para estender a
produção de forragem tendo em
vista ser uma espécie de ciclo

Revista Campo Nativo & Pastagens | Nº 03

17

Artigo

longo do que as Aveias, por fim
o Trevo Branco, uma leguminosa
na melhora dos valores proteicos
desta pastagem e também no
aporte de nitrogênio através da fixação biológica.

As tabelas 1 e 2 expressam
claramente os benefícios deste
consórcio dentro do sistema, onde
houve uma constância na oferta
de forragem dentro da capacidade e comportamento fisiológico de

Figura 1. Produção total de forragem em cada avaliação. Fonte:
CLAVIJO, 2019.
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cada espécie, vale ressaltar que o
manejo destas, através do Pastoreio Racional Voisin, potencializou
o sistema, pois proporcionou às
plantas que estas expressassem
todo seu potencial produtivo.

Figura 2. Evolução da produção de forragem de cada espécie.
Fonte: CLAVIJO, 2019.
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Considerações finais
A crescente demanda por
alimento da humanidade leva
à necessidade de intensificar os
processos produtivos. Na bovinocultura, isso tem sido feito com
os confinamentos de bovinos de
corte e estabulação do gado leiteiro, demandando métodos que
implicam altos investimentos financeiros. Muitas vezes o produtor
não dispõe destes recursos, sendo
necessário buscá-los através de
empréstimos bancários com altos
juros a serem pagos.
Faz-se necessária a intensificação, mas com técnicas
que tragam reais benefícios ao
produtor, solo, pastagens e aos
animais. Assim é a Pecuária Regenerativa, o Manejo Holístico e
o Pastoreio Racional Voisin (PRV),
métodos que passam a ter maior
interesse, pois fornecem alimentação aos animais à base de pasto,
por meio do pastoreio direto, com
custo reduzido e incrementos de
produtividade, melhorando a qualidade ambiental e possibilitando
o sequestro de carbono dentro dos
inúmeros benefícios.
A Pecuária Regenerativa,
através das quatro leis do Pastoreio Racional Voisin, que se baseia
na aplicação dinâmica e dialética
das quatro leis universais do pastoreio racional enunciadas por André Voisin: as leis do tempo de repouso; do tempo de ocupação; dos
rendimentos máximos e dos rendimentos regulares contemplam

as necessidades da pastagem às
exigências dos animais e do solo.
Implementada a infraestrutura necessária para o manejo
e, com a rotação dos animais nas
parcelas, cumprem-se as leis fundamentais dos tempos de repouso
e de ocupação e maximiza-se o
consumo das forragens, passando
o pastoreio a ser comandado pelo
manejador (pastor) e os princípios
de fisiologia vegetal respeitados.
Manejando os animais em
piquetes com as cargas ajustadas,
conforme a oferta de forragem e
o tempo de ocupação, obtém-se
uma deposição concentrada dos
dejetos (fezes e urina). Sendo assim, durante o período de repouso
da parcela ocupada, desencadeiase no solo um intenso processo
biocenótico, cujo resultado é o
incremento da fertilidade, dispensando-se a incorporação de fertilizantes de síntese química. Este
aumento da fertilidade dá-se pela
conjugação de vários processos
como o ciclo do etileno, a transmutação dos elementos com baixa energia, o efeito saliva, a trofobiose, dentre outros.
Trata-se de um método
que vem sendo aplicado com pleno sucesso em pequenas, médias
e grandes propriedades. Segundo
Luiz Carlos Pinheiro Machado, basicamente todos os pastos são
bons se manejados corretamente, isto é, em seu ponto ótimo de
repouso. Por esta razão, é de boa
técnica, sempre iniciar o manejo de
um projeto com o pasto existente,

ainda que seja, aparentemente,
de baixa qualidade. O respeito aos
tempos de repouso produz efeitos
surpreendentes e, quase sempre,
positivos. Se, entretanto, mesmo
dando adequado tempo de repouso à pastagem, haja necessidade
de se introduzir espécies melhoradas, isso deve ser feito com sobressemeadura. O PRV é o melhor
método para a produção de carne
e/ou leite à base de pasto, mas
precisa ser implementado e manejado na sua totalidade.
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Introdução

modo de fazer pecuária, ao longo dos anos. Porém,
sua manutenção no tempo e reprodução socioeconôO cenário agropecuário brasileiro, motivado mica orientam à compreensão das habilidades para
pela globalização, tem sido marcado por um modelo tal, desvendando os processos inovativos. Assim,
de produção apoiado na demanda mundial das in- este artigo apresenta casos empíricos do que tem se
dústrias agroalimentares por produtos agropecuários. entendido como processos inovativos na pecuária faPara isso, as inovações tecnológicas deram suporte à miliar.
modernização agrícola e desenharam o cenário atual.
Esta noção de inovação segue uma certa li- Cenário de mudanças: um estímulo aos pronearidade e distanciamento do contexto em que a cessos inovativos
agropecuária acontece, instrumental à expansão
desse modelo. Por outro lado, outras perspectivas
O espaço agrário da Metade Sul está em
entendem as inovações como processos inovativos constante mudança, apresentando crescimento nas
resultantes da interação entre a diversidade da agri- lavouras monocultoras e na silvicultura, especialcultura e pecuária e os agentes externos à produção mente nas áreas do Bioma Pampa (Matte; Waquil;
(assistência técnica, extensão rural…).
Neske, 2014). Tais reconfigurações têm trazido preoOs processos inovativos podem originarem- cupações quanto à continuidade de sistemas produse de particularidades dos sistemas produtivos e do tivos, a exemplo da pecuária de corte, despertando
contato com agentes e variáveis exógenas, apresen- a importância de processos inovativos na pecuária
tando especificidades e o reconhecimento “em um familiar.
determinado contexto sócio tecnológico e institucioEssas reconfigurações são nítidas ao analisar
nal”, enquanto que em outros contextos, pode não dados dos censos agropecuários, entre 1975 e 2017,
haver o mesmo entendimento (Milone, 2009, p. 50). referentes às mudanças no uso da terra no Rio Grande
Na bovinocultura de corte no Rio Grande do do Sul. As áreas com pastagens naturais reduziram
Sul (RS), parte da atividade se inseriu em processos em mais de 57 % e as áreas com lavouras temporámodernizantes, mas outra parcela permanece afas- rias cresceram quase 32 % no período referenciado.
tada dessa realidade, demostrando a heterogenei- As áreas com pastagens naturais foram reduzindo de
dade na pecuária gaúcha e a presença de pequenos modo que, em 2017, as áreas com lavouras tempoprodutores na atividade. Parte desta heterogenei- rárias as ultrapassaram em mais de 68.000 hectares
dade, na Campanha Gaúcha, se refere à pecuária (IBGE, 2018).
familiar: categoria social formada pelos diferentes
A Pesquisa Agrícola Municipal mostra que,
contextos sociais, econômicos e históricos, com parti- em 2019, a área colhida com soja cresceu em torno
culares modos de produzir, e de vida, reconhecida no de 45 % em relação a 2010 (4,01 milhões de hectainício do século XXI, embora presente historicamente res), passando dos 5,8 milhões de hectares em 2019
na região.
(IBGE, 2021). Apesar disso, o censo agropecuário
Nesse contexto, a relação da pecuária fami- mostra que, em 2017, a pecuária esteve em
liar com processos inovativos na atividade tem sido 71,40 % do total dos estabelecimentos rurais no RS
questionada, dada a continuidade de práticas no (IBGE, 2018). Por outro lado, o rebanho bovino recuou
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desde 2015, passando de 9,5 milhões de cabeça para pouco menos de 8 milhões de cabeças em
2020, conforme a Secretaria da
Agricultura e Pecuária do RS.
Esses dados trazem o cenário geral da pecuária bovina
do RS, e não especificamente da
pecuária familiar. Ainda assim,
estudos sobre a pecuária familiar
apontam em torno de 60 mil famílias envolvidas na atividade (Waquil et. al., 2016). Com isso, destaca-se a presença da pecuária
familiar frente as reconfigurações
agrícolas e a reflexão sobre processos inovativos, embora pensar
seu distanciamento com a pecuária familiar seja mais frequente.
Alguns estudos mostram a adaptabilidade dos sistemas produtivos da pecuária familiar aos recursos locais, ainda que inseridos
em áreas produtivas frágeis e de
baixo alcance de políticas públicas
(Ribeiro, 2009).
Desta forma, a sequência
traz três casos na pecuária familiar, encontrados na Campanha
Gaúcha, que ilustram a compreensão sobre processos inovativos
como contribuintes à adaptação
da pecuária familiar aos cenários
agrícolas recentes. No município
de Alegrete estão dois casos: a Associação de Produtores do Rincão
do 28 e a experiência de venda
conjunta e, participantes do projeto RS Biodiversidade que deram
continuidade à técnica, pós vigência do projeto, realizando algumas
adaptações. O terceiro caso, localizado em Santana do Livramento,
traz pecuaristas familiares que estão realizando distintos cruzamentos entre raças ovinas.

Venda conjunta: Associação
de Produtores do Rincão do
28 - Alegrete

Como resultados do trabalho realizado, a associação foi premiada
na feira de terneiros do município
pela qualidade dos lotes, além da
O processo inovativo da garantia da venda dos terneiros
Associação do 28 se refere à ven- dos associados e melhoria nos
da conjunta de terneiros. Todavia, preços recebidos. Além disso, a
a associação, formada por pecua- utilização das tecnologias da inristas familiares e formalizada em formação e comunicação, através
2011 também pode ser identifica- da utilização de imagens dos anida como uma iniciativa inovado- mais para venda em redes sociais
ra, pois percorreu uma trajetória e aplicativos de mensagens, tem
de inserção em um conjunto de se destacado como alternativa de
técnicas até a venda conjunta de comercialização no contexto dos
terneiros. Os associados desta- pecuaristas familiares.
cam tal trajetória por iniciativa da
Fundação Maronna que, em um Participantes do projeto RS
primeiro momento (por volta de Biodiversidade – Alegrete
2006), atendeu as demandas iniciais de sua circunvizinhança, cenEsse processo inovativo
tradas em melhoria nas estradas e traz a experiência de cinco pecuenergia elétrica.
aristas familiares que inseriram a
Num segundo momento, técnica do pastoreio rotativo, por
foram trabalhados aspectos ne- meio do projeto RS Biodiversidacessários à mudança na produção de, vigente entre 2011 e 2016. A
de bovinos (foco na produção de execução do projeto ocorreu com a
terneiros, inseminação artificial, colaboração de várias instituições
padronização racial e de peso, públicas, dentre elas a Emater que
dentre outros). Esses aspectos fo- levou o projeto aos pecuaristas faram trabalhados através de téc- miliares através das ações de asnicos, cursos, palestras e apoio sistência técnica e extensão rural.
de projetos de outras instituições
Os pecuaristas atendidos
(SEBRAE, SENAR e FARSUL); a vi- pela Emater foram consultados
são sobre como conduzir a pecu- quanto ao interesse em participar
ária familiar foi sendo discutida e do projeto, mas houve resistência
modificada na tentativa de padro- em aderir, pois presumia-se que
nizar os animais para, em um ter- haveria custos. Realizados os esceiro momento, buscar a inserção clarecimentos sobre os subsídios
no mercado de terneiros por inter- do projeto, e em aceitando, foram
médio de lotes coletivos primando desenvolvidos projetos específicos
pela padronização dos animais.
para cada estabelecimento rural.
Atualmente, a associa- A vigência do projeto foi encerrada
ção conta com aproximadamente e alguns pecuaristas deram conti12 associados e realiza reuniões nuidade à técnica, fazendo adapmensais, com a articulação da tações e ajustes, nos modelos préFundação Maronna e outros proje- vios, em seus estabelecimentos
tos oriundos de políticas públicas, rurais.
que envolvem a pecuária familiar.
Houve reduções no núme-

Revista Campo Nativo & Pastagens | Nº 03

21

Artigo

ro de piquetes, mas nem por isso
desconsideradas como parte dos
processos inovativos. Essas adaptações são resultantes das experiências com as práticas na atividade, os aprendizados com a técnica
e as barreiras de uso encontradas,
especialmente, quanto à mão de
obra para o manejo do sistema.
Ainda assim, a reserva de pasto
é destacada como benefício do
manejo das áreas, seja para apuramento de terneiros para a venda
ou para desmame, assim como a
recuperação de áreas antes lavradas por várias vezes.

dale) aumentou as receitas, dados
os ganhos com a venda de uma
lã mais fina, além dos ganhos de
carcaça, seja para a venda de cordeiros ou para o consumo.
Esses pecuaristas, em
maior ou menor medida, realizam
“experimentos” entre raças diferentes, alguns pautados nos movimentos que o mercado apresenta:
em um primeiro momento as raças eram focadas na produção laneira; depois, ocorre a introdução
de raça de carne e, no último momento, percebe-se a tentativa em
recuperar a qualidade da lã, mas
buscando evitar perda em carcaCruzamentos entre raças ça. Generalizando, busca-se resulovinas – Santana do Livra- tados em rendimento de carcaça e
mento
melhoras na qualidade da lã.
A ovinocultura na pecuária
familiar tem sido vista como atividade secundária, para autoconsumo. Ainda assim, a dupla aptidão
é buscada pela pecuária familiar:
carne para o consumo e lã para
custear os gastos com a produção
(Matte, 2017). No entanto, a relação histórica com a ovinocultura
presa pela criação de raças especializadas. Com isso, o cruzamento entre raças ovinas na pecuária
familiar é considerado um processo inovativo, tendo em vista as
restrições culturais com a prática,
embora prezem pela dupla função
que os ovinos proporcionam.
Este caso, observou sete
pecuaristas familiares, os quais
mostram dois caminhos na inserção em cruzamentos entre raças
ovinas: estímulo pelos agentes públicos de assistência técnica (Emater) e iniciativa própria. A busca
pela conciliação entre raças (Corriedale e Merino, Corriedale, Merino e Poll Dorset, Ideal e Corrie-
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Considerações finais
Os estudos de caso analisados indicaram que na pecuária
familiar, a relação entre as trajetórias históricas, experiências e
aprendizados definem adaptações realizadas pelos pecuaristas familiares em seus processos
produtivos. Isto amplia o entendimento sobre processos inovativos,
indicando que a simples adoção
de uma tecnologia não significa,
necessariamente, inovar. A adaptação das tecnologias trazidas
por agentes externos é entendida
como inovar na pecuária familiar.
É importante reconhecer
que há um processo de mudança
diferenciado do paradigma vigente
da inovação e a pecuária familiar é
um espaço para processos inovativos. Esses processos se diferem
da agricultura patronal por serem
endógenos, oriundos de dentro dos
estabelecimentos rurais ou comunidades com estímulo de agentes
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de extensão e desenvolvimento
rural. Reconhecer a pecuária familiar como dinâmica e, inserida
em processos inovativos, contribui
para reafirmá-la como alternativa
sustentável de produção de proteína animal.
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Mucho o poco pasto, el dilema
es saber ¿cuánto?
Marcelo Pereira Machín, Machín, Emilio Duarte, Rómulo César,
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Antecedentes

El desafío pues es poder determinar con razonable confiabilidad y en forma sencilla la cantiAcerca del pasto - en este caso nos enfo- dad de pasto con la cual contamos. En ese sentido
camos en campo natural - entre otras existen dos y en forma más o menos reciente se diseñó, calibró
variables bien importantes de conocer. La tasa de y protocolizó el uso de la regla para tal fin.
crecimiento, que es la que determina el potencial
del sistema y la disponibilidad de pasto, que es el Formas de medir
fruto de crecimientos acumulados no comidos. La
Existen diferentes mecanismos simples
primera se le ha dado solución con la estimación para medir la cantidad de pasto. Entre ellos se desde la misma vía sensoramiento remoto, pero la se- tacan el método del bastón graduado que mide la
gunda hasta hace poco tiempo era muy engorrosa hoja verde más alta (pobre performance con tapide estimar ya que se tenía que hacer por cortes, lo ces bajos), el método del plato (pobre performance
cual es muy trabajoso, costoso y nunca se pueden cuando hay microheterogeneidad y tapices bajos)
hacer el número necesario de cortes para realizar y finalmente el método de la regla milimetrada que
una buena estimación.
es un método, preciso, consistente y que funciona
bien en tapices cortos con microheterogeneidad .
Caja 1
La tasa de crecimiento significa cuánto crece el pasto en una
unidad de tiempo, por ejemplo, un año. Es muy importante
conocerla por entre otras cosas porque determina la capacidad de carga del sistema que se está trabajando.

Conocer la cantidad de pasto que tenemos es primordial a la hora de manejar nuestros
campos. Situaciones de poco pasto se traducen en
magras producciones mientras casos con buenas
disponibilidades generalmente determinan buenos
desempeños.
Caja 2
Disponibilidad de pasto o biomasa forrajera es la cantidad
de pasto en pie que hay en un campo. La misma es el fruto
de crecimientos anteriores que no fueron consumidos. Eso es
el fruto de manejos anteriores. Puedo tener muy poco pasto
debido a que se consumió todo o mucho debido a que reservé el potrero. Esto determina el desempeño del sistema en el
corto y mediano plazo. En el mediano y largo plazo depende
de la tasa de crecimiento.
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La regla y sus significados
Cantidad de pasto
Existe una relación entre la altura del
tapiz y la cantidad de pasto existente. Ella es muy fuerte sobre todo en
tapices densos generalmente presentes en suelos profundos. Esta
relación se establece o calibra mediante cortes estacionales. Para ello
se realizan al menos 30 cortes estacionales, buscando variabilidad en
altura donde previamente se mide la
altura y luego se corta, vinculando
ambas variables mediante un método estadístico que se llama regresión. De esta manera se puede saber

Artigo

baja, por lo que ello condiciona
el desempeño animal.
El objetivo pues es mantener nuestros tapices la mayor
cantidad de tiempo en el rango
del “verde”. No obstante esto es
menester mencionar que a la salida del invierno, generalmente,
aún con carga ajustada salimos
con menos de 5-6 centímetros.
Una cosa es que nos ocurra eso a
la salida de dicha estación y otra,
mucho antes, allí está la gran diferencia.
Por otra parte se muestran valores aproximados (refeDesempeño animal
rencia rápida) de equivalencias
La regla posee diferentes en materia seca disponible. En el
colores. Entre los 5-6 centíme- caso de ganado vacuno (ilustratros y 11-12 centímetros es de do en al regla) no es conveniente
color verde y eso significa que el alturas mayores a 12 y menores
ganado mejora su estado estan- a 4, mientras que en ovinos ese
rango se encuentra entre 4 y 9
do con la carga ajustada.
Por debajo de los 5-6 cm.
centímetros hasta los 4 centímeCalidad de
tros aproximadamente la regla
pasto
es de color amarillo y eso significa precaución porque el ganado
La regla también
ha comenzado a perder estado
tiene una escala
y dicha situación se hace critica
que busca estimar
por debajo de los 4 centímetros
la calidad del fordonde la regla adquiere un color
raje a través del
rojo. Por debajo de los 2,5 centíporcentaje de formetros aproximadamente, el garaje verde. Se sabe
nado entra en ayuno, es decir no
que a mayor porpuede consumir más pasto porcentaje de forraje
que ha llegado a su “horizonte de
verde hay más capastoreo” que es hasta donde él
lidad y eso se asopuede consumir.
cia directamente
Por encima de los 11-12
con el contenido
centímetros, si bien hay mucho
de proteína que
pasto la calidad del forraje es
cuántos kilogramos de pasto hay
por cada centímetro de altura del
tapiz. Esto varía por área agroecológica y por estación ya que la
estructura del tapiz va cambiando. En unas estaciones predominan especies de invierno con
alturas bajas (por ser muy comidas) y otras las de verano con
más altura (por mayor tasa de
crecimiento). Esto quiere decir,
por ejemplo que no es lo mismo
un centímetro de pasto en invierno que en verano.

es una de las formas de estimar
la calidad.
Así es que hasta el 35 por
ciento de forraje verde se asocia
con contenidos proteicos entre 5
a 7 por ciento, 35 al 70 con 7 a 9
y 70a 100 con 9 a 12 por ciento
de contenido proteico. Cada rango también se corresponde con
un color siendo el verde el deseable y coincide con los contenidos proteicos más altos.
¿Dónde y cómo medir?
Algo básico antes de realizar mediciones es conocer el
área de pastoreo. En general ese
dato se obtiene fácilmente, pero
hay ocasiones donde interviene
el monte nativo que no lo es tanto.
Caja 3
Nos encontrábamos trabajando en un
proyecto con gente de Nueva Zelandia,
y un consultor de dicho país nos trasmitió la importancia de conocer el área de
pastoreo. Dicha afirmación me pareció
algo muy básico y de perogrullo. Justo
esa semana me tocó visitar un predio
en las quebradas del norte, Tacuarembó, donde el monte nativo ocupa una
parte importante de los predios, con
una distribución desigual, complicada
y con un sin número de situaciones en
cuanto a disponibilidad de pasto debajo y con accesos de diferente calidad.
Nadie conocía el área de pastoreo y
su estimación parecía muy dificultosa.
Recién en ese momento entendí la importancia de la correcta estimación del
área de pastoreo…

Las medidas se tienen
que realizar donde pastorea el
ganado, es decir en el estra-
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to pastoreable, evitando medir
aquello que no constituye parte
de la dieta, como maciegas y arbustos.
No hay que medir en lugares disturbados como puertas,
saleros, bebederos, comederos,
dormideros, montes, caminos y
bordes de tajamares si se tiene acceso a los mismos. Ello se
debe a que estas áreas no son
representativas del potrero.
Se recomiendan hacer un
mínimo de 30 medidas, sabiendo
que con ese número en general
estamos cubriendo la variabilidad existente. Cuanta más variabilidad en altura más medidas
y ocurre lo contrario cuanto más
parecidas son las alturas.
Existen en los potreros lo
que se llama heterogeneidad vegetal, es decir diferentes comunidades vegetales. Las medidas
tienen que ser hechas en proporción al tamaño de cada una
de ellas. Esto quiere decir que si
en un potrero existe un canutillal
que abarca el 20 por ciento del
potero y el restante 80 por ciento es una comunidad de suelos
duros; el 20 por ciento de las
medidas en este caso 6 tendrán
que ser hechas en el canutillal
y las otras 24 en la comunidad
restante. Cuantas más medidas,
mejor.

Cuando se comienza a
medir conviene tomar una referencia en el horizonte, puede ser
un árbol, un molino, un poste, una
torre, etc. de lo contrario siempre
tendemos a autoengañarnos y
medimos en los lugares donde
hay más pasto. Para ello y haciendo tramos rectos evitamos
ese problema. Si conocemos la
distancia aproximada a recorrer,
dividimos dicha distancia entre
30 y así obtenemos cada cuantos metros o en forma más simple “pasos” debemos hacer cada
medida.
Caja 5
Si la distancia a recorrer es de 500
metros, podemos asumir que son 500
pasos.
500/30= 16,66 pasos
Aproximadamente cada 17 pasos haremos una medida.

Se mide a la altura del estrato más denso, es decir donde
se concentra la mayor proporción
de forraje. No se mide a la altura
de la inflorescencia ni a la altura
de la hoja más alta. Una forma
práctica es poner la regla que se
va a medir y con otra puesta en
forma perpendicular y con leve
presión determinar la altura del
tapiz.

ción y no individual. Por eso la
frase jocosa que afirma que “si
tu vecino tiene dos autos y yo
ninguno, el promedio es mágico
y hace que yo pase a tener un
auto”.
Caja 6
Por ejemplo si tengo 5 medidas:
5
6 7 4 9 , el promedio consiste en sumar las medidas y dividirlas
entre el número de medidas.

¿Cuánto pasto tenemos entonces?
Si el promedio de altura
nos dio 3,5 centímetros y el área
es de 100 hectáreas y asumimos
que por centímetro de pasto hay
250 kilos de materia seca, la
cuenta es la siguiente:
100 hectáreas × 3,5 cm × 250
kilos de pasto por cm. = 87.500
kilos de materia seca

Arribamos así a una estimación de la cantidad de pasto
que hay en el establecimiento o
el potrero.
Más delante estimaremos en forma simple las demandas del ganado para terminar
conformado lo que hemos dado
por llamar Índice del Plato de Comida, indicador simple y robusto
Caja 4
Figura 1. Lugar donde realizar la meLas comunidades vegetales son arre- dición.
que nos permite tomar decisioglos de plantas que responden al tipo
nes en tiempo y forma.
de suelos, posición topográfica, gradientes de humedad, orientación entre
Luego de obtenidas las
otras. Son fácilmente apreciables a esReferencias
cala de paisaje sin necesidad de tener medidas hacemos el promedio
conocimientos de botánica. Se aprecian que de las mismas. El promedio Proyecto Mejora en la Sosteniformas de vida diferentes, así como toes una descripción de la pobla- bilidad de la Ganadería Familiar.
nalidades distintas.
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La altura del forraje como herramienta. Cartilla número 65. Acceso: 31/3/20121. http://www.
ainfo.inia.uy/digital/bitstream/
item/5567/1/065-UFFIP.pdf

Pereira Machín M., De Brum F.,
Caravia V., Iribarne R. 2018. Medir pasto y ganado, referenciarse
y decidir. Revista 165. Plan Agropecuario.

Cesar R., Pereira Machín M., Duarte E. 2019. Manejo del pasto
y el ganado, tomando decisiones
con información objetiva. Revista
170. Plan Agropecuario. 2019.

Duarte E., Caravia V., Iribarne R.
2018. Herramientas para aumentar la producción a campo
natural. Revista 168. Plan agropecuario.

Fernández J., Duarte E. 2019.
Nos bajamos del caballo para
medir pasto. Revista 169. Plan
agropecuario.

Duarte E., Caravia V., Iribarne R.
2018. Medir pasto y pesar ganado, comparar, proyectar y ajustar
la carga. Revista 166. Plan Agropecuario.

Ghelfi M., Duarte E. 2018. Un
método de apoyo para la toma Agradecimientos
de decisiones y planificación en
Este artículo es el fruto
forma grupal. Revista 168. Plan
de un trabajo colaborativo entre
Agropecuario.
productores y técnicos, que perDuarte E., Pereira Machín M., Iri- mitió diseñar un indicador que
barne R., Caravia V. 2018. El pas- nos permite tomar decisiones
to en primavera tiene que sobrar. anticipadas en un entorno poco
Revista 167. Plan Agropecuario. predecible. Vaya a todos ellos, al
INIA y a todos a los que de una
Duarte E., Cesar R., Fernández J., forma u otra colaboraron, nues-

tro fuerte agradecimiento.
NOTAS DE FIM
Característica observable susceptible de cambio, ejemplo: la
temperatura; en nuestro caso,
crecimiento del pasto y cantidad
de pasto.
2
Pequeñas variaciones en el relieve (microrelieve), que dan origen en muy cortas distancias variaciones en las alturas del tapiz.
3
Nos referimos al Basalto, Cristalino, Sierras del este, Noreste,
etc.
4
Imaginemos un edificio, las vigas son la estructura que le da
rigidez a las plantas (estructura
de sostén) y es la parte con menos calidad y los ladrillos (proteínas) que serían las hojas, lo de
mejor calidad.
5
Hablamos de materia seca o
pasto seco porque el agua es
un factor de engaño, por eso el
pasto se seca ya que lo que alimenta es la materia seca y no el
agua.
1
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Bate papo com:
Ricardo Rossi Weiler
Ricardo Rossi Weiler
Produtor rural

Campo Nativo & Pastagens - Ricardo, é um prazer
poder conversar contigo. Foste um dos pioneiros
na criação da Alianza del Pastizal com o Fernando
Adauto, Nabinger, Luiza Chomenko, dentre outros.
Aquela chama que movia vocês permanece acesa?
O que mudou nestes 15 anos?
Weiler: Chama acesa! Sim, porém surgiram e devem surgir outras pessoas para dar seguimento. Aqui manejamos
o rebanho baseado no campo nativo e vivemos disso.
CN&P - Poderia nos contar como foi o início da
Alianza del Pastizal no Brasil?
Weiler: O início da Alianza foi no inverno de 2006 quando
o Fernando Adauto foi procurado pelo Pedro Develei e o
Aníbal Parera. Pedro Develei da Save Brasil e o Aníbal, na
época, era da Fundação Vida Silvestre, o mesmo que a
Save, na Argentina, para uma visita aqui no Pampa. E aí o
Fernando que, estava bastante ocupado em Porto Alegre,
na Farsul, me solicitou para recebê-los em Bagé. Então,
os recebi, lembro que era um dia de inverno, mostrei uns
potreiros com rebanho, com gado, em uma propriedade
que eu tinha arrendado perto de Bagé e fomos transitando e chegamos aqui em Lavras do Sul, na segunda
propriedade, aqui na Primavera.
Mostrei
como era o sistema
de criação, como
são os pastos. O
Pedro era a primeira
vez que tinha vindo
ao Pampa. Já o Aníbal é de Mercedes,
conhece bastante
e, para a surpresa
deles, e mais minha,
pois era a primeira
vez que eu via, eles
avistaram já nessa
primeira visita o tordo de amarijo aqui
num potreiro, o que
constatou uma verdade em cima de
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pesquisas desse ambiente, nesse tipo de pasto, naqueles caraguatás, no meio de uma pastagem de azevém,
naqueles gravatás de banhado, um bando de tordo de
dragão e tordo.
Bom, daí o Aníbal contatou a americana, Carol
Lively, que na época trabalhava na US Forest Service. No
ano seguinte, em abril de 2007, ela esteve por aqui e,
juntamente, com o Fernando Adauto e na época o Guilherme Dias, que era o secretário e, tomava conta da
Apropampa, eles vieram. Chegaram em Bagé, a Carol, o
Aníbal e o Jim Chou, que era o assessor da Carol e, depois, acompanhou outros eventos da Alianza, ao longo
dos anos, vindo dos Estados Unidos para acompanhar os
encontros. Eles vieram do Uruguai, onde também participaram de algum evento, chegaram em Bagé e nós fomos na São Crispim, onde saímos a cavalo para olhar uns
potreiros lá no Fernando e, de lá, o Fernando teve que
voltar a Porto Alegre e eu trouxe eles aqui na Primavera
e demos uma boa circulada nos potreiros para tomar conhecimento.
Eles documentaram e fotografaram e, logo nesse mesmo dia, ela provocou a mim e ao Aníbal para que
nós formássemos um encontro de produtores dos quatro
países, que foi o tema desenvolvido, pois nos quatro países cada um tinha um bom pedaço de Pampa, o Paraguai menos e, assim, surgiu aquele primeiro encontro que
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foi em Bagé, em novembro de 2007,
onde saiu a primeira carta de intenções da Alianza del Pastizal.

produtores.
Exige mais empotreiramento para
suprir as diferentes demandas energéticas e de forragem das diversas
CN&P - Qual a localização da fa- categorias.
zenda Primavera? Como e quando o Condomínio Rural Weiler CN&P - Qual raça ou raças crias?
começou as primeiras melhorias Percebes que esta ou aquela raça
no campo nativo da fazenda Pri- tem melhor adaptação ao teu sismavera?
tema produtivo?
Weiler: Estamos no segundo distrito
de Lavras do Sul 30.5S / 52.3W.
Em 1992 com aquisição da primeira
FundiFerro e daí em diante paramos
com gradagens.

Weiler: Desde 1983 criamos e selecionamos animais da Raça Brangus.
E sempre procurando animais e eficientes e adaptados ao sistema proposto.

CN&P - Na Primavera trabalhas
com campo nativo, nativo melhorado, pastagens cultivadas e
integração? De forma resumida,
como organizas teu planejamento nestes sistemas?

CN&P - Podes nos passar alguns
índices produtivos da Fazenda
Primavera?

Weiler: Rodeio de cria estabilizado
entre 1.100 e 1.200 ventres.
Cria aos 2 anos.
Weiler: Campo nativo.
Abate entre 2 ½ e 3 ½
Campo Nat. Melhorado l.
Touros à venda aos 3 anos.
Campo Nat. Melhorado ll.
Carga media/ ano/ area total exploraPastagem Cultivada.
da – 320/350 kg./ha.
Pastagem Cultivada de verão.
Produtividade/ha – 2020 – 143Kg/
Desde 2006 sem integração ILP.
há (sendo que nos melhorados entre
Ciclo completo com seleção de re- 300 e 400Kg/ha.

Poucos ovinos.
Equinos – Criação e Serviço.
5 % Cultivada verão e inverno.
20 % Campo nativo melhorado.
75 % Campo nativo (com algumas
roçadas).
CN&P - O que te leva a manter
estes campos nativos e melhorados, enquanto a maior parte dos
pecuaristas converte estas áreas
em lavouras ou florestas?
Weiler: Tema pessoal e de perfil. Tenho formação agronômica mas não
sou agricultor....“zootecnista por natureza”.
Opção por acreditar no potencial e na
resiliência dos campos de nosso bioma, e aproveitar a oportunidade com
o que se sabe fazer.
CN&P - Quais as práticas de manejo de campo que consideras indispensáveis na tua propriedade
e como conduzes estas práticas?
Weiler: Divisão do rebanho em suas
categorias.
Controle da oferta conforme demanda das categorias.
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Monitoramento constante - Sanidade.
Identificação do rebanho.
Planejamento forrageiro.
Orçamento e controle do Fluxo de
caixa.
Projeção de vendas.
Ajuste e cuidado dos equipamentos.
Sementes de boa qualidade.
Fertilização planejada e adequada.

Weiler: 10.

“créditos” subsidiados e incentivos.

CN&P - Tamanho de potreiros:

CN&P - Muitos produtores reclamam que, apesar da carne a pasto sustentável e com bem-estar
animal ser uma tendência global,
a iniciativa não decola como deveria. Concordas com esses produtores? O que acontece na sua
opinião?

Weiler: 8 (variável).
CN&P - Época para roçada:

Weiler: Nos melhorados. Fevereiro
para quando aveia + azevém na linha. Em abril/maio quando azevém.
CN&P - Que conselho daria para A lanço julho e agosto nos nativos.
os jovens produtores e técnicos
que não percebem ou não acredi- CN&P - Adubação no campo nativo:
tam no potencial do campo nativo desta região?
Weiler: O quanto puderes, dentro do
recomendado.
Weiler: Aproveite a oportunidade
que é oferecida pelos campos de CN&P - Sementação de espécies:
bom potencial e de resiliência. Desde
que goste da atividade e tenha per- Weiler: Depende. Bom para azevém.
sistência e perseverança.
Ou pasta e faz reforço anual.
CN&P - Quais os quatro passos
indispensáveis para quem quiser iniciar a melhorar um campo
(pela ordem de execução)?
Weiler: Escolha de boa área adequada.
Análise de solo.
Sobressemeadora com azevém.
Roçada.
Fertilização P2 o5 e N.
Pastoreio – junho a outubro 300
a 450 kg/ha, nov a março 500 a
700kg/ha.

CN&P - Buscas seguir as práticas
de bem-estar animal? Que manejos específicos adaptasse na tua
propriedade para seguir estas
normas?
Weiler: Bom tronco, bretes e mangueiras.
Aguadas boas.
Sombra nos potreiros X cachorros, X
guizos e sim bandeiras.

CN&P - Há várias iniciativas com
propostas bastante semelhantes.
Isso não acaba dispersando esforços na busca da conquista de
um mercado consumidor interno
e externo? Qual sua opinião?
Weiler: Sim. O que agrada tentam
copiar ou plagiar.
CN&P - Está havendo sintonia
entre produtores e demais elos
da cadeia na produção de carne
a pasto?
Weiler: Não há sintonia. Difícil tarefa,
muitos elos para acertar o “Ganhaganha”.

CN&P - Ricardo, muito obrigado
pela entrevista. Pra revista CN&P
CN&P - Vou citar algumas palaé uma honra poder conversar
vras relacionadas ao manejo de Weiler: Alianza tem conceito e pro- contigo sobre tuas experiências
campo pra fazeres comentários posta que agradam e impacta. Vis- como produtor. Fica à vontade
que consideres pertinente.
lumbro remunerar o produtor por ser- para deixar uma mensagem aos
viços ambientais prestados através jovens produtores, técnicos e
CN&P - Ajuste de carga:
de redução ou isenção tributária,
consultores.
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CN&P - Como vislumbras o papel
da Alianza del Pastizal hoje?

Weiler: Concordo. Agrava, porém não
é valorizado e entendido pelo grande
público e menos pelo Estado e até
pela cadeia da carne.
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Matéria central

Diferimento de potreiros:
uma prática de manejo fundamental,
mas pouco utilizada

Carlos Nabinger, Eng. Agr. Professor. UFRGS
Jean Kassio Fedrigo, Zootecnista, Dr., Polo Agroforestal Udelar, Uy
João Luis Benavides Costa, Zootecnista, Dr. Consultor privado.

Introdução

gião da Campanha permite acumular forragem para o
período normalmente seco que ocorre a partir do final
A retirada de animais de um potreiro, chama- de dezembro (Figura 1). Por outro lado, o diferimento
do de diferimento ou veda, é uma prática que os pró- de final de verão, permite acumular forragem para o
prios herbívoros selvagens realizam, quando migram outono-início de inverno, que é um período bastante
para outras regiões. Ou, até mesmo quando são con- crítico no sul do país, pois as espécies estivais estão
dicionados a permanecer fora de certas áreas por de- paralisando seu crescimento e as de inverno ainda
terminados períodos do ano por condições que repre- não estão em condições de ser utilizadas (Figura 2).
sentem desconforto para os mesmos. Um exemplo
disto, quando se trabalha com lotações adequadas
na região da Serra do Sudeste do RS é o fato dos animais evitarem as áreas de mato no período quente
do ano, quando a presença de moscas e mutucas é
grande nestas áreas. Isto determina que o substrato
herbáceo (rico em leguminosas) destas áreas cresça
livremente, acumulando forragem, que é utilizada no
período menos quente do ano, quando a presença de
insetos não mais representa uma ameaça aos animais. Mas, na exploração racional dos ecossistemas
Figura 1. Vista de um potreiro (à direita) diferido por 60 dias na
campestres com herbívoros domésticos, podemos e primavera, nos campos sobre solos rasos da Campanha (basalto
acumulando forragem para o período de deficiência
devemos realizar diferimentos de forma intencional e superficial),
hídrica no verão.
planejada, conforme explanaremos na sequência.
Dos objetivos do diferimento
O diferimento de potreiros pode, e deve, atender a vários objetivos, isolada ou simultaneamente,
conforme a necessidade do sistema produtivo:
1. Acumular forragem durante períodos favoráveis para utilizar no período desfavorável, ou seja,
transferir forragem “em pé” de uma estação para outra. Por exemplo, o diferimento de primavera na re-
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Figura 2. Campo nativo diferido no final de verão- início de outono sendo utilizado por vacas para entoure de outono.

Matéria central

3. O diferimento também
pode servir de excelente meio
para ajustar a oferta de forragem
frente as oscilações estacionais no
crescimento do pasto. Assim, por
exemplo, o manejo preconizado
de aumentar a carga na primavera (reduzir a oferta para 8 %) permite aliviar potreiros nesta época,
pois a alta taxa de crescimento
e a diminuição da oferta permite
uma alta lotação nesses potreiros
Com isso, outros potreiros ficam
aliviados ou diferidos, acumulando
forragem para o resto do verão e
outono quando então servem para
colocar os animais que necessitam
sair dos potreiros com 8 % de oferta para aumentar a oferta novamente para 12 %, conforme preconizado para condicionar o campo
a uma estrutura mais favorável ao
pastejo. Isso responde, ao menos
em boa parte, à questão que sempre se coloca quando falamos em
ajuste de carga: “onde vou colocar
os animais quando precisar aliviar
a carga para manter a oferta de
forragem desejada?”
No diferimento, como meio
de adequar a lotação em função
da produção das pastagens naturais, foi testado em Vacaria (Tabela 1). Nesta região as pastagens naturais têm capacidade de
suportar até 2 cab/ha no período
quente, mas durante a estação
Figura 3. Acima, diferimento de primavera
propiciando a produção de sementes de fria esta capacidade baixa para
trevo de campo (Trifolium polymorphum) 0,5 ou menos. Desta forma, é coe outras espécies hibernais. Diferimento
de final de verão-outono, favorecendo a mum lotar os campos em função
produção de sementes espécies de verão,
especialmente, nesse caso, de capim me- das produções de inverno, o que
lador (Paspalum dilatatum).
determina sobra de pasto no ve2. Permitir a ressemeadura de espécies nativas desejáveis
das quais se tem interesse em
que aumentem sua participação
na pastagem (Figura 3). Deste
modo, diferimentos de primavera
favorecem, por exemplo a sementação das espécies nativas de inverno, brizas, flexilhas, cevadilhas,
trevo de campo, trevo carretilha,
as babosas, etc. além da maioria
das boas espécies de verão que
florescem no final da primavera.
Entre estas últimas pode-se citar a
grama forquilha, o capim melador,
capim das roças, grama lívida, o
estilosantes, etc. O diferimento de
final de verão-outono favorece a
maior parte das espécies de verão
como as acima citadas, mais o pega-pega, o feijãozinho do campo,
entre outras.

rão, obrigando à contínua queima
anual. No trabalho em questão foram comparados a prática do diferimento e consequente ajuste de
lotação, com o manejo usual da
região. No diferimento a área foi
dividida em dois potreiros iguais.
Durante a estação quente os animais foram concentrados numa
das áreas (1,6 cab/ha em comparação com a lotação usual de 0,5
cab/ha). O potreiro diferido foi ceifado duas vezes durante o verão
e o feno assim produzido foi dado
aos animais no inverno, quando
eles passaram a pastorear toda
a área dos dois potreiros (0,8 cab/
ha). Durante o verão os ganhos
por animal foram mais baixos no
diferimento indicando demasiada
carga. Entretanto, o ganho/ha foi
de 13 % superior, se considerarmos
toda a área envolvida no sistema
diferido ou mais do que o dobro se
considerarmos apenas a área sob
pastejo.

Os animais que receberam feno da área do diferimento
durante o inverno, perderam em
média 19 kg enquanto os do tratamento usual perderam 88 kg.
No total do período observou-se
que mesmo com maior lotação
(1,36 cab/ha na média ponderada)
os ganhos por cabeça foram mais
elevados e, consequentemente, os
ganhos por ha. Cumpre ressaltar
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que os dados são de apenas um
ano, e que por esta razão não traduz qualquer efeito sobre a pastagem, o que, no entanto, deve se
revelar com o tempo, uma vez que
o sistema proporciona uma melhor
adequação da lotação e, consequentemente, a não necessidade
da queima periódica das sobras.
Cabe ainda ressaltar na tabela
acima que com o conhecimento
atual sobre a relação entre carga
animal e oferta, seria possível se
obter ganhos ainda superiores naqueles campos, sobretudo depois
de algum tempo de adequação
da lotação durante o verão, o que
inevitavelmente conduz a uma
melhora na composição botânica,
com reflexos óbvios sobre a qualidade da forragem e, em consequência, sobre o ganho/animal. A
prática do diferimento constituise, portanto, numa excelente ferramenta de ajuste da carga via inclusão ou exclusão de áreas para
o mesmo número de animais, em
vez de colocar e tirar animais do
sistema.
4. Em pastagens de utilização intensa, o diferimento possibilita às plantas perenes, um
período de descanso que permite
acúmulo de substâncias de reserva, pois a planta ao crescer sem o
estresse do pastejo aumenta sua
área foliar e, com isso consegue
absorver mais carbono atmosférico do que o necessário para o
crescimento atual. Este excesso
de carbono fixado através da fo-
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to da parte aérea, além de aumentar a suscetibilidade das plantas à
seca. Uma prática que pode melhorar esta condição de compactação é o diferimento, pois o descanso da pastagem determinará um
acúmulo de matéria orgânica por
senescência de partes das plantas e desenvolvimento de raízes, o
que provoca a melhora da estrutura do solo. A acumulação de material vegetal morto na superfície
do solo é especialmente útil para
reduzir a compactação pelo pisoteio e chuva, evita o escorrimento
superficial e a evaporação rápida,
mantendo o solo mais úmido. Forsling (1931) estudou o efeito da
cobertura vegetal sobre a erosão
do solo em áreas de pastagens
naturais no oeste dos EUA. Notou
que o aumento da cobertura, por
efeito do diferimento de 16 % para
40 % diminuiu o escorrimento em
64 %. Duley e Domingo (1949), estudando o efeito da cobertura em
diversos tipos de solos, comprovaram que a cobertura teve maior
5. A degradação por so- efeito sobre a infiltração que o tipo
brepastoreio é, provavelmente, a de solo. Evanko e Peterson (1955)
maior causa da baixa produtivi- também verificaram, num ensaio
dade atual das pastagens natu- em que compararam áreas pasrais. O pastejo pesado por muitos toreadas, com áreas diferidas, que
anos altera a composição botâni- a velocidade de absorção de água
ca, conduz à compactação do solo nestas áreas era 1,5 vez maior do
e determina baixa velocidade de que nas áreas sob pastoreio.
Diversas avaliações realiinfiltração da água ocasionando
escorrimento superficial e favo- zadas na Depressão Central do RS
recendo a erosão do solo. Esta sobre o efeito do diferimento em
compactação determina menor campo nativo degradado por mais
desenvolvimento de raízes e con- de 25 anos de sobrepastoreio,
sequentemente menor crescimen- demonstraram que o diferimentossíntese é então armazenado na
forma de açucares solúveis em órgãos mais permanentes das plantas para utilização posterior. Estas
reservas é que são utilizadas como
fonte de carbono e energia para
garantir a persistência da planta,
por exemplo durante o inverno ou
durante condições desfavoráveis
como uma deficiência hídrica prolongada, quando a fotossíntese
está reduzida ou não ocorre, seja
por deficiência de área de folhas
seja pelo fechamento dos estômatos. Essas reservas fornecem
a energia necessária para a planta manter suas funções mínimas,
permanecendo viva. Por esta razão, as reservas têm pronunciado
efeito na persistência de plantas
perenes, além é claro de contribuírem também no vigor de rebrota,
sobretudo ao final do período desfavorável (primavera ou fim da
seca), ou ainda após uma utilização excessiva que deixe a planta
completamente desfolhada.
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belecimento das novas plantas na
próxima estação de crescimento
(outono). Portanto, novamente em
duas épocas, mas agora no mesmo potreiro. Nesse caso, a época
do diferimento de primavera vai
depender do ciclo das cultivares
utilizadas, mas geralmente se inicia mais para o final da primavera
e vai até início de janeiro.
Como vimos, o diferimento
tanto pode ser uma estratégia de
manejo corrente (diminuição da
estacionalidade, transferência de
forragem em pé, ajuste da carga
animal) como uma estratégia de
recuperação de campo ou manutenção das espécies sobressemeadas.

a sementação e aumento de vigor
dessas espécies e o diferimento
de final de verão-início-de-outono permite o reestabelecimento
dessas mesmas espécies no ano
seguinte. E ambos favorecem
também as espécies de verão que
sementam no final da primavera e
as que sementam no final do verão. Essa rotação do diferimento
permite que em intervalos regulares uma determinada área possa
ser novamente diferida. No exemplo da Tabela 2, é apresentado um
esquema de rotação de diferimentos de primavera e de final verão/
outono de quatro anos. O quinto
ano repete o mesmo esquema do
ano 1.

Respondendo algumas questões sobre a aplicação do
diferimento

Tabela 2. Representação de um esquema de diferimento rotacionado em quatro potreiros e em duas estações do ano.
Past. = em pastejo; Past./Dif = pastejado
e diferido no últimos 20 a 30 dias do verão.

Dependendo então da fi6. Além dos benefícios an- nalidade, o diferimento deve obetes enumerados, é importante sa- decer a alguns pressupostos. Por
lientar o aspecto da manutenção exemplo:
das espécies sobressemeadas nas Quais potreiros diferir?
Embora se possa imaginar
áreas de campo nativo melhorado, tanto anuais como o azevém um sistema de diferimento rotacioe trevos e mesmo perenes como o nado com duas épocas (primavera
trevo branco e o cornichão, em que e final de verão), que cumpriria
a persistência do stand através com a maior parte dos benefícios
dos anos é função direta da quan- acima descritos, também é possítidade das sementes produzidas vel ter que usá-lo como estratégia
anualmente. Em tais espécies o de recuperação de áreas degradiferimento cumpre importante dadas. No primeiro caso, deve-se
papel na época do florescimento sempre utilizar prioritariamente
e maturação das sementes (final potreiros com boa porcentagem
de primavera) e posteriormente de espécies de inverno pois o difepor ocasião da germinação e esta- rimento na primavera vai permitir

Desse modo, todos os
potreiros seriam diferidos numa
ou noutra estação a cada quatro
anos. Claro que esse é um exemplo com apenas quatro potreiros
para facilitar a compreensão. Isso
se torna bem mais complexo para
a propriedade como um todo. Por
isso, também se recomenda considerar conjuntos de potreiros com
aptidão semelhante e aplicar o

to, principalmente na primavera
aumentou a riqueza do banco de
sementes do solo, sobretudo com
gramíneas e também o grau de
cobertura desse solo. Essa maior
cobertura, além da proteção contra erosão, aumentou a interceptação da radiação solar, permitindo maior fixação de carbono, o que
justificou o aumento da massa de
forragem e maior desenvolvimento
radicular. Outro efeito importante
foi sobre a composição botânica,
que evoluiu em direção àquela dos
campos bem manejados (Azambuja Filho et al., 2012; Ataíde et
al., 2012; Fedrigo, 2015). Estes
efeitos resultaram de apenas dois
anos de diferimento de primavera
ou de outono, demonstrando que a
técnica é extremamente útil para
recuperar os campos degradados
por sobrepastoreio e num prazo
bastante curto.
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Apenas como uma indicação muito geral, pode-se pensar
que num sistema de ciclo completo, o diferimento de 10 a 15 % da
área de campo será suficiente tanto para diferimentos de primavera
como de verão-outono. NaturalQue área total devo diferir? mente não há regras estritas para
Se tivermos como objetivo isso pois depende muito da qualiacumular pasto, por exemplo, para dade do campo, do clima regional
70 dias de inverno, e a categoria e da finalidade do diferimento.
que quisermos privilegiar é de 50
vacas de 400 kg, às quais quere- Os potreiros devem ter um
mos assegurar mantença, o cálcu- manejo prévio diferenciado?
É importante que os polo será o seguinte:
Quantidade estimada de treiros a serem diferidos sofram
pasto que será acumulada até o um pastejo de limpeza, de modo
final do diferimento, ou seja, ao a eliminar todo pasto mais velho
e permitir um rebrote inteirameninício do pastejo: 3200 kg MS/ha
Desaparecimento diário de te novo. Isso é especialmente impasto (consumo + perdas): 5 % do portante no diferimento de final
de verão-outono para beneficiar
peso vivo por dia
Tempo de utilização: 70 o rebrote ou reestabelecimento
das espécies de inverno. Para isso,
dias
Resíduo esperado ao final utilizar altas cargas de animais
adultos de baixo requerimento
do período: 700 kg MS/ha
Taxa diária de crescimento nutricional (vacas falhadas, por
estimada para o período diferido: exemplo) e por tempo relativamente curto, entre três a quatro
4 kg MS/ha/dia
Disponibilidade
diária: dias. Também é interessante o
(3200 kg – 700 kg)/70 dias = 35,7 uso de mais de uma espécie ani+ 4 = 39,7 kg MS/ha/dia. Esses mal como seriam ovinos, bovinos
39,7 kg devem representar 5 % do e equinos, por exemplo, dado seu
peso vivo que posso colocar por diferente grau de seletividade, que
determinará um rebaixamento
ha. Desse modo,
mais homogêneo. Importante saSe 5 % ---- 39,7
lientar que o campo não deve ficar
100 % ---- X
X = 794 kg de peso vivo por ha, ou arrasado e com solo descoberto,
mas sim bem baixo. Se necessário,
seja 794/400 = 2 vacas/ha
Dessa forma, se temos 50 dependendo do tipo de espécies
vacas, a necessidade de área a ser que sobrar - sobretudo espécies
não forrageiras - pode ser necesdiferida será de 25 ha.
sistema por módulos. Também há
que se considerar que nem todos
os potreiros devem ser diferidos.
Em muitos, a simples diminuição
de carga já permite algum benefício.
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sário o uso de roçadeira.
Quanto tempo deve durar o
diferimento?
Essa pergunta não tem
uma resposta precisa, pois isso
varia com o tipo de solo, o comportamento do clima, a composição botânica dos potreiros a diferir e a espécie animal que vai
utilizar essas áreas. Como regra
geral, para bovinos não se deve
diferir mais do que três meses,
pois certamente teremos um pasto excessivamente alto, com muito material morto e de qualidade
muito baixa. Idealmente, 75 dias
de diferimento pode propiciar uma
altura, massa de forragem e qualidade do pasto excelentes em condições de clima “normal”, conforme demonstrado por Fedrigo et al.
(2012). Para ovinos ao redor de 60
dias, ou menos, é o mais adequado para manter uma estrutura do
pasto mais próximo do ideal para
essa espécie.
No pastoreio rotacionado
também precisa diferir?
Embora o método consista, de certa forma, em diferimentos sucessivos de potreiros (períodos de descanso), não fazem
face às flutuações das condições
climáticas. Por isso, mesmo no rotacionado deve-se prever o diferimento de algum(s) potreiro(s) na
estação mais favorável, que ficará sem pastorear por um ou dois
ciclos de pastejo (ciclo = período
de pastejo + período de descanso).
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Estes seriam pastejados em ocasiões em que seja preciso aliviar a
carga ou até postergar a entrada
de animais num próximo potreiro
que ainda não esteja em condições de iniciar o pastejo, quando
as condições climáticas se tornem
desfavoráveis. Além do mais, dificilmente se aplica o rotacionado
em toda a propriedade, de modo
que sempre haverá áreas de pastoreio contínuo dentro do sistema
e que necessitarão de algum diferimento.
Há vantagem em adubar as
áreas a serem diferidas?
Uma possibilidade interessante é a fertilização das áreas a
serem diferidas para potencializar
o crescimento durante o diferimento. Para isso, se recomenda a
escolha de potreiros com predominância de espécies forrageiras de
boa qualidade. Assim se potencializa também o uso dos fertilizantes, ou seja, se obtém mais quilos
de forragem por kg de adubo aplicado.
Quando o diferimento é
aplicado em áreas de campo nativo adubado ou mesmo em áreas de alta fertilidade natural os
resultados podem ser impressionantes. A Figura 4 apresenta dados obtidos no outono-inverno de
2003 sobre campo nativo adubado da Depressão Central do RS,
com efeito residual da correção
do solo sete anos antes (3 t calcário e 500 kg/ha de 5-20-20) e
com aplicação de 110 (N1) e 220

(N2) kg de uréia por ha, conforme
o tratamento, aplicados após roçada em 15 de janeiro, quando os
potreiros foram diferidos (Guma et
al., 2004).

Figura 4. Peso vivo por animal e carga
animal ao longo do outono-inverno em
pastagem nativa adubada, e alternativas
de suplementação. Adaptado de Guma
et al. (2004) e de Jacques e Nabinger
(2003).

De 15 de abril a 15 de
maio a lotação foi de cerca de 7
novilhos por ha no tratamento N2
e de 5 novilhos por ha nos tratamentos N0 e N1. O ganho médio
diário nesse primeiro período, foi
de 1,120 kg/cab/dia, reflexo da
qualidade do pasto e da possibilidade de seletividade ocorrida
nesse período. Depois disso, os
animais perderam algum peso,
em função da qualidade do resíduo que se tornava cada vez mais
baixo uma vez que praticamente
não havia crescimento do pasto.
Ainda assim, o peso ao final de
agosto evidenciava um pequeno
ganho de cerca de 7 kg por cabeça, o que exemplifica a enorme

possibilidade de usar o diferimento de pequenas áreas para manter a carga que deve sair durante o inverno nos demais potreiros
pela necessidade de manter uma
oferta adequada no inverno. Ressalte-se que uma possibilidade
que se poderia juntar para manter
o ganho obtido até maio seria o
uso de sal proteinado ou o pastejo por uma hora em pastagem
com predominância de leguminosas (no caso trevo branco e trevo
vermelho), que traria substanciais
melhorias no consumo do material sobrante envelhecido que os
animais tinham a sua disposição
a partir de maio. Desta forma estes novilhos terminariam o inverno
não mais com cerca de 200 kg de
peso vivo, mas com 230 a 240 kg,
se suplementados com sal proteinado ou acima de 300 kg se suplementadas através do pastejo
restrito por uma hora por dia em
pastagem com predominância de
leguminosas (trevo branco e trevo
vermelho), conforme exemplificado na Figura 4.
O exemplo acima demonstra, sobretudo, que uma pequena
área bem fertilizada e diferida
estrategicamente pode desempenhar um papel fundamental ao
manter cargas animais em torno de 1200 kg de peso vivo por
ha no outono e cerca de 800 kg/
ha durante o inverno. Esta é uma
estratégia interessante e que permite trabalhar com lotações ajustadas nas demais áreas de campo nativo e mesmo nas áreas de
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pastagens cultivadas de inverno
quando ainda não atingiram seu
pico de produção e a capacidade
de suporte não é aquela que se
consegue na primavera. Importante salientar que a massa de forragem acumulada até a entrada dos
animais, foi de 4700 kg de MS/ha,
o que somente seria possível em
campos adubados e bom nível de
precipitação, como foi o caso.
Esse efeito da importância da massa de forragem inicial
é corroborado no trabalho de Ferreira et al. (2011), realizado em
campo nativo adubado e diferido
no final de verão-outono, na região da Campanha, com terneiros
desmamados. A massa de forragem disponível ao início do pastejo em junho era de cerca de 2300
kg MS/ha. Durante 65 dias de pastejo, nos meses de julho e agosto,
o ganho médio foi de 0,380 kg PV/
cab/dia. A oferta de forragem foi
de 13 % PV, permitindo uma carga
média de 539 kg PV/há, ou seja,
2,2 terneiros. Cabe ressaltar que
se tratava de campo com alta
proporção de gramíneas e leguminosas hibernais, que se viram
favorecidas pela adubação e pelo
diferimento no início do seu rebrote. Portanto, não apenas a massa,
mas a qualidade dessa, deve ser
tomada em conta.
Outro exemplo do efeito
da adubação sobre o acúmulo de
massa em diferimento de primavera nos campos sobre solos rasos
da Região da Campanha do RS (Figura 1) é dado por Fedrigo (2011),
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que demonstra que o diferimento
de primavera é uma ferramenta
viável para acumular forragem
para ser utilizada no período do
deficit hídrico em pastagens naturais sobre solos de basalto superficial. No entanto, a magnitude da
resposta depende da fertilização

tada pela aplicação de nitrogênio.
A altura de 12 cm, que otimiza a
taxa de ingestão de forragem por
bovinos, é atingida mais cedo com
utilização de fósforo e nitrogênio,
aliando ainda melhor qualidade
da forragem. O diferimento de primavera com duração de 75 dias
proporciona maior quantidade de
matéria seca verde por unidade de
área e uma adequada qualidade
da forragem disponível, a qual é
incrementada com a adubação.
Considerações finais

O diferimento de pastaFigura 5. Massa de forragem com ausên- gens naturais é uma ferramenta
cia ou presença de calcário (a) e superfí- importante e fundamental para
cies de resposta com as variáveis Massa
de forragem, kg ha-1 de MS (b) e Mas- conseguir um adequado ajuste
sa de forragem verde, kg ha-1 de MSV
(c) e altura do pasto, cm (d) observadas da carga animal ao longo do ano
segundo os dias de diferimento e níveis
nitrogênio, com aplicação de fósforo (su- e se revela como uma tecnologia
perfície transparente) ou sem (superfície
de processo indispensável nesse
preta) (Fedrigo, 2011).
sentido. Igualmente importante
para recuperar áreas degradadas
empregada (Figura 5).
Nesse tipo de solo a pas- por sobrepastejo ou para permitir
tagem natural não responde à o reestabelecimento de espécies
aplicação de calcário em superfí- hibernais em campos nativos mecie em períodos de curta duração, lhorados por sobressemeadura. É
necessitando de maior tempo de fundamental, portanto, ter essa
avaliação para evidenciar possí- ferramenta sempre presente na
veis efeitos. O fósforo e o nitrogê- adequada gestão dos sistemas
nio aplicados isoladamente não produtivos baseados nesse formiresultam em ganhos expressivos dável recurso ambiental e econôno acúmulo de forragem, mas a mico que são nossos campos.
combinação dos dois nutrientes
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Alianza del Pastizal
Para conservar a biodiversidade

A

Alianza del Pastizal Brasil segue em constante crescimento. Mesmo com todas as
dificuldades impostas pela COVID-19, a
iniciativa buscou formas de seguir aumentando o quadro de membros e de construir
novas parcerias, buscando melhor atender os produtores rurais certificados. Esta iniciativa que alia
produtores rurais e parceiros institucionais ligados
à conservação ambiental, em um esforço conjunto
para promover a adoção de modelos de produção
sustentáveis no Bioma Pampa (Argentina, Brasil,
Uruguai e Paraguai), completa em 2021 16 anos
de atuação no Brasil, contando com 245 propriedades certificadas e somando uma área total de
aproximadamente 192 mil hectares, o que contribui diretamente para a manutenção de 140 mil
hectares de campo nativo.
Atualmente a Alianza del Pastizal – BR tem
parceria firmada por meio de sua representante
legal no Brasil, a Sociedade para a Conservação
das Aves do Brasil (SAVE Brasil), com o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/RS) e com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). O objetivo
desta parceria é contribuir para a conservação dos
campos nativos do Bioma Pampa através do incremento da produtividade da pecuária de corte com
práticas sustentáveis, associado a uma valorização diferenciada dos seus produtos. Esta união de
esforços permite levar conhecimento técnico aos
produtores da Alianza por meio de consultorias individuais, tanto técnica como gerencial, bem como
ações coletivas por meio de dias de campo, palestras e workshops. Além disso, através do parceiro
BRDE, serão organizados eventos para discutir e
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implementar mecanismos que facilitem o acesso
a linhas de créditos mais atrativas as pecuaristas,
alinhadas a sustentabilidade, dentro do Plano ABC.
As ações individuais contemplam 100 produtores
rurais e as ações coletivas estão abertas a todos
produtores do Bioma Pampa.
Outra ação da Alianza del Pastizal em andamento é o Projeto PRÓ APA – Sustentável, que foi
aprovado e financiado pelo Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade (FUNBIO) e está sendo executado
na Área de Proteção Ambiental (APA) do Ibirapuitã,
que contempla os municípios de Santana do Livramento, Quaraí, Rosário do Sul e Alegrete. O projeto
tem por objetivo a recuperação de áreas degradadas através do controle e prevenção da invasão de
Capim-annoni (Eragrostis plana) e controle populacional de Javalis (Sus scrofa). As ações são executadas por duas equipes especializadas em cada
espécie invasora, essas equipes já estão a campo
apoiando propriedades selecionadas. A seleção
seguiu critérios de distribuição espacial dentro da
APA e o índice de infestação e densidade populacional das invasoras.
O controle do Capim-annoni seguirá a metodologia “Mirapasto” desenvolvida pela EMBRAPA
e o controle dos Javalis se dará por capturas em
jaulas. O projeto está em fase de planejamento das ações junto aos 64 produtores que têm o
termo de adesão ao projeto assinado, totalizando uma área de 59.231 hectares, onde receberão
intervenções para controle do Capim-annoni em
1.959 hectares. Já para o controle do Javali, serão
instaladas 30 jaulas, uma em cada propriedade.
As ações têm duração de 30 meses, mas a Alianza busca através de ações transversais, como dias
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de campo, palestras e encontro
de ganaderos, sensibilizar mais
produtores e difundir as técnicas
aplicadas no projeto aos demais
produtores do Bioma Pampa,
bem como conseguir dar continuidade às ações dentro da APA
do Ibirapuitã após o fim do projeto, fortalecendo os produtores
e a pecuária da região.
Além das ações técnicas
que visam o fortalecimento de
uma pecuária competitiva e que
possibilita a conservação dos
pastos nativos do Bioma Pampa,
a equipe da Alianza del Pastizal
está sempre buscando inovações
e arranjos institucionais que possibilitem a promoção e valorização dos produtos produzidos
nas propriedades certificadas.
Dentre as novidades, a iniciativa

passará a incorporar o tema da
ovinocultura nas ações técnicas,
buscando também desenvolver
a questão comercial da carne
ovina. Atualmente o Programa
de Carne Bovina passa por reformulação, buscando maiores
benefícios para os produtores,
e espera-se para o segundo semestre de 2021 a divulgação do
novo Programa de Carne Bovina Alianza del Pastizal. Além do
programa de carne, a iniciativa
conta com um contrato para certificação Alianza del Pastizal em
vinhos finos, produzidos em uma
das propriedades certificadas,
com o resultado positivo desta
ação já avança em novas parcerias do setor vitivinícola, bem
como abre novas frentes com
azeites de oliva e mel.

A iniciativa Alianza del
Pastizal está sempre aberta
para adesão de novas propriedades que queiram participar da
iniciativa, que busca a harmonia
entre produção e conservação,
difundindo conhecimento técnico
e agregando valor aos produtos
das propriedades certificadas. O
principal requisito é um espírito
de produtor conservacionista e
que sua propriedade mantenha
ao menos 50 % da área total com
campo natural do bioma Pampa.
Mais informações e novas solicitações de adesão estão
disponíveis em www.alianzadelpastizal.org.br e @alianzabr.
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Indice de conservación del
pastizal: definiciones y utilización de la
herramienta desde su creación

Gustavo Felipe Widmaier Tulier

Ingeniero Agrónomo. Asesoriamento Agropecuario a empresas.
E-mail:gus.widmaier@gmail.com

¿Qué es el ICP?
El ICP (Índice de Conservación del Pastizal,
por su sigla abreviada) es un indicador de la contribución que un productor hace a la conservación de los
pastizales naturales en su zona, distrito, provincia o
país, medido a través de la presencia y condición de
los pastizales naturales en su establecimiento rural.
Importancia de la conservación de Pastizales Naturales
Definición: Un pastizal natural es un ecosistema terrestre en el que predomina un estrato de hierbas na- Figura 2. Fórmula del ICP. Adaptado de Parera et al. (2014).
tivas, incluyendo a los verdaderos pastos (familia de
las gramíneas o poáceas) y otras especies vegetales Componentes de la fórmula del ICP-Sisteque no forman leña, pero que no son pastos (Legumi- ma Pastizal
nosas, Crucíferas, Compuestas, entre otras familias
PPN = es el porcentaje de Pastizal natural
vegetales).
que es notoriamente lo más importante y el valor de
“arranque”.
ICV = es índice de cobertura vegetal, para
obtener una medición confiable de la cobertura vegetal de los pastizales naturales del campo, el satélite Modis nos ofrece una lectura cada 15 días del
Índice Vegetal Normalizado (NDVI, por sus siglas en
inglés) que se promedia a lo largo de todo el año.
Este promedio único para los pastizales naturales del
establecimiento evaluado es comparado con los valores de otros campos de la misma zona, el campo
con mejor valor de cobertura de la temporada recibe
coeficiente 1 y el menor se queda con 0,8. En el medio quedan distribuidos todos los demás. Lo que el

Figura 1. Áreas a clasificar para la evaluación del ICP.
Adaptado de Parera et al. (2014).
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satélite acusa es la actividad fotosintética ocurrida en los pastizales
naturales. Cuánto más cobertura o
cantidad de hojas cubren el suelo,
más actividad fotosintética detecta el satélite.
CEF = cobertura de especies forrajeras, el atributo se expresa en un valor único, entre 0,6 y
1, representativo de los pastizales
naturales del establecimiento y
promedia la cobertura que ocupan
las especies vegetales forrajeras,
en contraposición con aquellas
que no tienen ningún valor como
forraje para el ganado.
CCEx = cobertura de especies exóticas. Es la cobertura de
especies de valor forrajero pero
que no son nativas. Resta al coeficiente anterior (CEF) en valores de
0 a 0,1.
HE = heterogeneidad estructural. Resta al coeficiente anterior (CEF) en valores de 0 a 0,1.
Este atributo se propone destacar
a pastizales heterogéneos y de
estructura compleja o variada, de
aquellos que tienen un aspecto
uniforme y regular, lo que generalmente sobreviene como consecuencia de excesiva presión de
pastoreo continuo pero también
abandono y falta de intervención
en el manejo del pastoreo. Los
pastizales heterogéneos proveen
microhábitats, mayor diversidad
de fuentes de alimento, refugio a
mamíferos y óptimos sitios de nidificación para las aves.

Componentes de la fórmula
del ICP-Sistema Predial
ADPN = Ambientes Diferentes de Pastizal Natural. Esta es
una ponderación que en un segundo grado el ICP hace del resto del
campo, es decir de la fracción que
no es considerada como pastizal
natural. En esta categoría caben
otros ambientes naturales, como
por ejemplo bosques nativos, humedales (lagunas, esteros profundos) e incluso otros pastizales
cuya condición no permite su consideración como pastizal natural,
así como también cultivos, bosques artificiales.
ADPN = (Sumatoria del %
de cada ambiente x coeficiente
específico)/100
AD = Agrodiversidad, aquí
se propone una rápida ponderación de la diversidad de actividades
(por ejemplo pasturas naturales,
pasturas artificiales anuales, perennes, cultivos agrícolas, forestación, etc.) que el productor rural
resuelve aplicar sobre su establecimiento, considerando que esquemas productivos más diversos
resultan más sostenibles tanto
desde un punto de vista ecológico
como económico

Información Geográfico), donde el
método propone el agregado de
hasta 5 puntos directos de ICP a
los establecimientos rurales que
tocan cualquiera de estas áreas
valiosas desde el punto de vista
de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Dichas áreas son:
1- Áreas Naturales Protegidas (ANP)
2- Áreas de Importancia
para la Conservación de las Aves
(en ciertos países denominadas
AICAS y en otros IBA, por su sigla
en inglés, Important Bird Area)
3- Áreas Valiosas del Pastizal (AVP)
4- Humedales de Importancia Internacional (sitios sujetos
a la Convención Internacional para
la Conservación de los Humedales
de Ramsar)
5- Áreas del Patrimonio
Natural de la Humanidad (Unesco)
6- Reservas de la Biosfera
del Programa Hombre y Biosfera
(Unesco)
7- Áreas de conservación
prioritarias demarcadas por distintos ejercicios formales que fueron
informados por los gobiernos de la
región que participaron en la construcción del ICP.

Componentes de la fórmula
del ICP-Sistema Externo

ATP = Áreas de Transformación del Pastizal. Puede sumar
hasta tres puntos de acuerdo a
AVEE = Área de valor Eco- un gradiente de alteración de orilógico Especial. Son áreas de- gen antrópica en el entorno, que
marcadas en el SIG (Sistema de pretende discriminar las zonas de
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mayor riesgo de transformación y
entonces destacar a productores

rurales que preservan pastizales res ya los reemplazaron o están
naturales en zonas donde sus pa- actualmente haciéndolo.

Tabla 1. Fórmula de cálculo del ICP (Un ejemplo). Adaptado de Parera et al. (2014).
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CONSERVANDO O PAMPA

Através de uma pecuária competitiva
Saiba como você pode
fazer parte desta iniciativa

alianzadelpastizal.org.br

alianzadelpastizalbr

secretariabrasil@alianzadelpastizal.org.br

@alianzabr
(55) 99934-4123

Foto: Bezier filmes
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Aspectos da biologia e ecologia x
mitos sobre a biodiversidade do
Pampa (PARTE II)
Luciano Moura de Mello

N

o artigo anterior, comentamos sobre aspectos que envolvem a vida do Gambáde-orelha-branca (Didelphis albiventris
Lund, 1840) White-eared Opossum, que
para algumas pessoas é conhecido como “raposa”.
A proposta desta série é apresentar o conhecimento técnico que temos adquirido sobre
estes aspectos da biologia e ecologia de alguns
animais; discutir a influência de mitos relacionados a eles e, quem sabe, propor alternativas para
mitigar os conflitos entre produtores e população
rural com estes bichos bem conhecidos da maioria
de nós. O objetivo desta série de artigos é minimizar o combate indiscriminado a alguns de nossos
animais, baseado no conhecimento, e, com ações
simples, poder seguir desenvolvendo as atividades
produtivas no campo enquanto contamos com os
importantes “serviços” ecológicos prestados por
estes animais.
Neste artigo, discutiremos um pouco sobre
os conhecidos (ou pouco conhecidos?) “zorros”.

Este canídeo também se distribui por uma
vasta área e pode atingir até 65 cm de comprimento.
Preferencialmente de hábitos noturnos, solitários, este carnívoro alimenta-se de frutos, pequenos mamíferos, aves e ovos, répteis e anfíbios,
inclusive carcaças de animais que encontra.

Graxaim-do-mato. Cerdocyon thous Linnaeus, 1766.
Crab-eating Fox.
Todas as imagens foram obtidas em iNaturalist. Disponível em:
https://www.inaturalist.org/taxa/42087-Cerdocyon-thous. Acesso
em: 23 de agosto de 2020.

(Fotografia: Cláudio Dias Timm)
Graxaim-do-mato - (Cerdocyon thous Linnaeus, 1766) Crab
-eating - Fox Zorro, Zorro de patas negras, Perro de monte
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Ocorre até 3.000m de altitude em grande
parte da América do Sul, em áreas abertas, matas,
campos e cerrados enquanto que o Graxaim-docampo (outra espécie) possui menor área de ocorrência.
Algumas vezes pode ser confundido com o
Graxaim-do-campo, mas o Graxaim-do-mato possui uma linha preta destacada nas costas que vai
da nuca até a base da cauda, além das patas se-
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rem escuras também.
Nesta espécie também
podem existir variações individuais de coloração, mas é basicamente cinza com tonalidades
amareladas sendo os espécimes
jovens mais escuros. O principal
diferencial em relação ao Graxaim-do-campo é a pelagem na
região do dorso e patas, além do
que o focinho é mais curto que o
o Graxaim-do-campo.

A

B
Distribuição do Graxaim-do-mato
Cerdocyon thous (A) e do Graxaimdo-campo Lycalopex gymnocercus (B).
Os pontos marcados no mapa mostram
registros confirmados realizados na plataforma e a área marcada em vermelho
assinala sua zona média de distribuição
das espécies.
Fonte do mapa: iNaturalist. Disponível em
https://www.inaturalist.org/taxa/42658Didelphis-albiventris, acesso em 23 de
agosto de 2020.

Este é um animal que
pode reproduzir-se durante o
ano todo, concentrando as gestações nos meses da primavera
(setembro a dezembro) e tendo
cada fêmea de três a seis filhotes por parto.
Costuma procurar abrigo
durante o dia nas tocas de outros animais, fendas e ocos de
árvores. Vive sozinho e apenas
na época de reprodução pode ser
visto em casais.
Alimenta-se de enorme
variedade de organismos, desde
vegetais (frutos) até animais.
Entre os invertebrados
alimenta-se de besouros, lagartas, grilos, caranguejos. Já entre
os vertebrados, pode alimentarse de répteis como serpentes,
lagartos, anfíbios (sapos, pererecas, rãs), aves e mamíferos,
como, ratos, cutias, gambás, preás, etc.
Por alimentar-se de frutos, variando a dieta sazonalmente, em todos os biomas
brasileiros em que ocorre constituem dispersores de sementes
de plantas nativas, contribuindo,
assim, para manutenção da flora nativa e recuperação de áreas
degradadas já que pode ocupar
até 15 km² como área de vida.
Desmatamentos
vêm
reduzindo e fragmentando seu
habitat. Somando-se a isso, as
rodovias aumentam muito a
mortalidade desses animais, que
muitas vezes são atropelados
enquanto buscam alimento à
noite, quando tentam atravessar
entre os remanescentes de floresta.

(Fotografia: Gustavo Fernando Durán)
Graxaim-do-campo (Zorro)
(Lycalopex gymnocercus G. Fischer, 1814)
Pampas fox
Zorro, Aguarachay, Zorro gris ou Zorro
pampeano

Normalmente esta espécie é mais frequente nos campos
gaúchos, sendo encontrado utilizando áreas abertas, capoeiras e
as bordas de mata. Tem também
hábitos crepusculares e noturnos, embora seja visto algumas
vezes durante o dia, em alguns
locais. Quando perseguido, refugia-se em ocos de árvores e
tocas de tatu. Prefere as áreas
abertas mais do que o Graxaimdo-mato.
A densidade populacional
destes animais pode variar de
0,2 ind/km² na região dos Pampas (município de Arroio Grande,
RS) e 1,1 ind/km2 na região
dos Campos de Cima da Serra (município de Bom Jesus,
RS) sendo que pode ocorrer nas
mesmas áreas que o Graxaim-do
-mato (simpatria).
Estudos mostram que
existe muita correlação entre os
hábitos alimentares das duas
espécies, sendo que os elementos mais presentes nas dietas do
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Graxaim-do-campo foram insetos, pequenos roedores (preás) e
frutos da Palmeira-riograndense
- ou gerivá (Syagrus romanzoffiana), além de cana-de-açúcar,
coleópteros e anfíbios. Estes animais podem predar ainda outros
animais, como serpentes e peixes. Entretanto, a parte vegetal
de sua dieta pode compor ¼ do
conteúdo alimentar destes carnívoros.
Na Argentina pode ser
caçado por causa da pelagem
para a fabricação de casacos, de
onde se relata que cerca de 170
mil animais já podem ter sido
caçados com este fim na Província de La Pampa, entre os anos
de 1997-1999.

Graxaim-do-campo. Lycalopex gymnocercus. Pampas fox
Todas as imagens foram obtidas em
iNaturalist. Disponível em https://www.
inaturalist.org/taxa/423656-Lycalopexgymnocercus/browse_photos, acesso em
22 de agosto de 2020.

O principal conflito que
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estas duas espécies de graxaim
estabelecem com o homem é,
eventualmente, predar aves (inclusive domésticas), embora a
documentação deste comportamento seja rara, sobretudo por
que costuma evitar áreas em
que haja cães. Neste caso, a manutenção das aves domésticas
em um espaço protegido evita a
grande maioria, senão 100 % perdas de animais domésticos para
os graxains.
Os relatos populares mais
comuns da ação dos zorros sobre
animais de criação dão conta da
predação de ovinos, razão pela
qual é muito comumente indesejado e combatido no Pampa com
o uso de armas de fogos, armadilhas e iscas envenenadas.
Entretanto, inúmeros estudos mostram que estes animais até podem consumir carcaças de ovinos, mas não são
responsáveis pela grande maioria de mortes destes animais no
campo, que podem ocorrer em
menos de 1 % das mortes de cordeiros recém-nascidos.
Um estudo aponta que,
na “percepção” de criadores de
ovinos, mais da metade das
mortes de animais sejam em decorrência da ação dos graxains,
entretanto, o mesmo estudo
aponta que necropsias realizadas em cordeiros durante o trabalho, para discriminar com exatidão a causa das mortes, não
mostraram mortes por zorros.
Estudos, alguns deles
baseados em conteúdos estomacais de mais de 200 graxains
encontrados mortos ou abatidos, demonstram que estes po-
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dem estar envolvidos com fator
secundário na morte de ovinos,
podendo ainda predar aves domésticas. Todavia, não é possível encontrar com facilidade
estudos que mostrem que os
graxains sejam os responsáveis
diretos por morte de ovinos jovens ou recém-nascidos, sendo
improvável a predação de indivíduos adultos. Ao contrário disso,
evidências apontam para o fato
deles incorporarem na dieta, de
forma oportunista, cordeiros que
tenham tido morte ao nascer ou
tenham tido morte por outra razão.
Este grande número de
registros sobre o comportamento
alimentar dos graxains demonstra que não se justifica o abate
destes importantes dispersores
e agentes de controle natural do
Pampa sob o pretexto de “proteger a criação de ovinos”, cabendo ao homem (ovinocultor) saber
manejar oportunamente fêmeas
prenhas e cordeiros para evitar o
parto em locais em que os animais silvestres possam ocorrer e
manter galinhas em ambientes
protegidos.
Após conhecermos um
pouco mais sobre a biologia e
ecologia destes animais, espero que possamos ter contribuído
para a percepção de que eles
prestam um serviço importante
ao ecossistema, seja no controle de outras populações, seja na
dispersão de espécies vegetais
das quais eles baseiam suas dietas.
Assim, pelas características comportamentais destes
moradores do Pampa – e usan-
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do a nossa inteligência – podemos então estabelecer medidas
nas propriedades para mitigar ou
mesmo evitar qualquer prejuízo
secundário de suas ações sobre
as atividades humanas, sem incorrer em crime ambiental e evitando prejuízos à estabilidade de
toda a teia de interações que se
estabelece no campo.
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Leguminosas:

las joyas de nuestros campos
Marcelo Benevenga Sarmento
Eng. Agr. Dr. Docente. Pecuarista.
E-mail: marcelobs05@hotmail.com

1. Introducción
Las leguminosas son conocidas desde hace
milenios por el aporte en calidad para la alimentación humana y animal. En nuestras estancias son
consideradas una joya y un buen reflejo del tipo de
campo, su estado de conservación y manejo.
La principal contribución de las leguminosas, sin duda, es el aporte en nitrógeno. El nitrógeno o azoto es el principal elemento de la atmósfera,
componiendo 75 % de los gases, tras el oxígeno con
21 % y el gas carbónico 0,03 %. El azoto es el mineral que más limita la producción agrícola, el de más
costo y mayor impacto ambiental para su obtención
y aplicación. A pesar de ser un elemento esencial a
las plantas y de alta concentración en la atmósfera
los vegetales no tienen capacidad para absorber-lo
en su forma gaseosa necesitando, por lo tanto del
auxilio de organismos especiales como las bacterias
de los géneros Rhizobium y Bradyrhizobium. Ellas actúan en simbiosis con las raíces de las leguminosas
transformando el nitrógeno atmosférico en amónia
soluble (NH3) y NO3- (nitrato), formas más fácilmente asimilables del azoto.
2. Rol de las leguminosas en los sistemas
ganaderos?
El rol principal de este grupo, como ya hablamos, es la incorporación de nitrógeno a los sistemas
ganaderos. Además las leguminosas son utilizadas
en pasturas, solteras, consorciadas o no con gramíneas, para el control de la erosión, recuperación de
áreas degradadas, para heno o ensilaje, abono verde
y cobertura de suelo, para diversificación y mejora de
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suelos en los sistemas agrícolas. Aún pueden reducir
la relación carbono-nitrógeno, acelerando la descomposición de la materia orgánica y el ciclado de nutrientes.
Contribuyen aún para mejora de calidad de la
dieta animal, en comparación con muchas especies
de gramíneas, mejorando la renta y sostenibilidad de
los agroecosistemas.
En términos de nutrición animal, en promedio,
tienen mayor contenido en proteínas, vitamina A y
minerales y poseen alta palatabilidad y digestibilidad
cuando comparadas con las gramíneas, lo que suele
traducirse por mayores ganancias de peso animal.
Más allá del alto valor nutritivo del forraje,
las leguminosas forrajeras contribuyen a la sostenibilidad de la rotación, en tanto reducen la erosión
y los requerimientos de fertilización (García Préchac,
2003). Las leguminosas también mejoran la estructura del suelo y aumentan la materia orgánica, incrementando la rentabilidad agrícola (Montossi et al,
2003).
En el Sur de Brasil, Uruguay y parte de Argentina ya viene desde décadas el uso consorciado de
trébol blanco o rojo, raigras, avena y lotus en las pasturas de invierno en los sistemas de recría y engorde.
Más recientemente nuevos materiales mejorados de
especies y variedades de trébol y lotus han contribuido a la sostenibilidad de la ganadería y la agricultura.
3. ¿Cuáles son las principales leguminosas
nativas y cultivadas?
Las especies de leguminosas en nuestros agroecosistemas pueden clasificar-se en exóticas nativas,
exóticas naturalizadas y exóticas cultivadas (Cuadro 1).
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en los campos naturales. Boldrini, (2009) destaca que las leguminosas nativas pueden ocurrir
entre 6 y 12 % de frecuencia en
los pastizales, mientras Castro,
(1980) y Berretta, (1994, 1998)
apuntan que han sido descriptas
en las diferentes comunidades
campestres con su contribución
variando de 0.8-3.6 % del total de
cobertura.
Esas especies suelen ser
dominadas por las gramíneas cespitosas y plantas arbustivas. Muchas veces las encontramos en
un macollo de maciega, abrojo o
caraguatá, o mismo en el estiércol. Eso es como un refugio para
escapar de los dientes de los rumiantes y sobrevivir (resistencia
Cuadro 1. Algunas especies de leguminosas nativas, exóticas naturalizadas y exóticas por asociación). Es una estrategia
cultivadas, en la región Pampeana.
adaptativa muy inteligente. Nosotros cuando tenemos hambre buscamos una carne sabrosa y tierna,
o una pasta con una rica salsa,
bueno, los animales hacen lo mismo.
En campos muy homogéneos, donde el manejo ha priorizado las rozadas, fertilización
con nitrógeno e intersiembra con
gramíneas puede haber un dominio de esas y una baja incidencia
de legumbres. A su vez, campos
naturales con gran heterogeneidad espacial y estructural poseen
mayor cantidad de nichos ecológicos, sitios especiales para abrigar
Figura 1. Leguminosas nativas de la región Pampeana, fotografiadas en la primavera
de 2020, en Bagé, Brasil.
diferentes especies de legumbres.
Por ejemplo, en un potrero con re4. ¿Dónde encuentro las le- po muchacho. Pero a veces quelieve bajo y alto, varios tipos de
guminosas en mi predio?
dan como si estuvieran escondisuelo, niveles distintos de fertilidas. Las leguminosas nativas, en
dad, orientación solar hacia el sur
La respuesta es en el cam- general, no son muy frecuentes
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o norte, muy probablemente encontraremos mayor diversidad de
especies que en un campo más
homogéneo.
Las leguminosas son especialmente muy sencillas al manejo, clima y a la herbivoría. Esas
condiciones hacen con que en un
año se vea mucho una u otra especie y en el año siguiente casi no
se vea. En la región de Bagé, Sur
del Rio grande del Sur, los meses
de octubre y noviembre de 2020
fueron muy secos, lo que resultó
en muy baja producción y acúmulo de forraje en los pastizales
naturales. A pesar de eso, diversos
ganaderos me comentaron que la
frecuencia de babosita, trébol rosado y otras fueron mucho mayores que en los años anteriores. Una
posible hipótesis para explicar eso
es que por la falta de lluvia en ese
periodo hubo menor desarrollo
de las gramíneas, el dosel quedo
bajo, lo que resultó en espacio y
luz para las leguminosas de porte rastrero ocuparen esos nichos
y desarrollarse. Muchas leguminosas nativas tienen raíces con
capacidad de acumular reservas
(ej. xilopodio) que les permite sobrevivir eventos severos de déficits
hídricos. Por eso despúes de las
sequías parece que su frecuencia
aumenta pero en realidad pasa es
que decrece la frecuencia de las
estivales sensibles a la falta de
agua.
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5. ¿Qué podemos hacer en
el manejo para aumentar la
frecuencia de las leguminosas?
Las leguminosas no toleran errores en su manejo. Los expertos recomiendan algunas prácticas para mantener o aumentar la
frecuencia de las legumbres en los
campos. Estudios en Uruguay, Brasil y Argentina demostraron que
la fertilización con fosforo, calcio
y potasa son favorables a las leguminosas. En campos de basalto en Uruguay, la fertilización con
nitrógeno y fósforo contribuye al
aumento de babosita (Adesmia bicolor) en primavera, aunque en general con una frecuencia relativamente baja (Berretta et al., 2001).
Investigaciones realizadas en los
años 90 por pesquisadores de Embrapa y UFRGS de Brasil demostraron que fertilizaciones sucesivas
de macronutrientes pueden favorecer el aumento de las leguminosas nativas y la disminución de las
malezas. Pero atención al aporte
de nitrógeno. La fertilización en
muchos años sucesivos con pesadas cargas de azoto suele favorecer el desarrollo de las gramíneas
en detrimento de las leguminosas.
Las gramíneas como el raigrás y
la avena, son nitrófilas, o sea tiene gran capacidad de responder
a la fertilización y desarrollarse
más que otras especies, logrando
un efecto ni siempre deseable de
dominancia en la comunidad. Lo
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mismo ocurre con promociones
desmedidas de leguminosas anuales como el lotus Rincón, que hacen una competencia excesiva al
esqueleto del campo natural, en
Uruguay fundamentalmente constituido por pasto horqueta y pasto
chato
El diferimiento de los pastizales naturales o mejorados realizado en octubre y noviembre
favorece la semillazón de la babosita y el trébol rosado, por ejemplo.
Por otro lado, el diferimiento del final de verano y otoño favorece la
semillazón del pega pega (desmodium). Las rozadas, al eliminar las
malas hierbas y exceso de pasto,
permite el desarrollo de las leguminosas.
6. ¿Que limitaciones tienen
las leguminosas?
A pesar de la contribución
en calidad las Fabaceas nativas
no aportan gran cantidad y suelen
ser de más difícil manejo y persistencia en los campos y pasturas
cultivadas. Así cuando se habla de
leguminosas nativas en pasturas
la importancia es en relación a calidad y aporte en proteína, vitaminas y minerales.
Las leguminosas son muy
sensibles al pastoreo y a la alta
relación lanar-vacuno. En las pasturas cultivadas, las leguminosas
perenes como los tréboles y lotus
perenes tienen un lento establecimiento inicial, lo que debemos

atentar al manejo. Las especies
perenes en su primer año están
buscando establecer-se y desarrollar sus rizomas y estolones. En
el primer año se sugiere pastorear
con baja carga animal, por ejemplo con terneros/as. En ese sentido
hay que respetar la altura de entrada y de salida de los animales
en la pastura. A partir del segundo
año, si el manejo inicial fue correcto se puede esperar una buena
producción de forraje y mayores
ganancias de peso animal.
7. Redondeo final
Las leguminosas son una
joya que deben ser cuidadas con
mucho cariño para que puedan
expresar su potencial en los sistemas agrícola-ganaderos. Aunque
su contribución en términos de
materia seca sea generalmente
poca en las pasturas naturales,
ellas aportan calidad a los animales y sostenibilidad indispensable
a los sistemas. Así, para una buena contribución de este grupo hay
que atentar para cinco puntos clave en el manejo:
a) el correcto ajuste de carga y
relación lanar/vacuno y monitoreo
constante del crecimiento forrajero,
b) respetar el lento establecimiento inicial de las leguminosas perenes,
c) fertilización que no permita la
dominancia de las gramíneas,
d) el bueno florecimiento y semillazón, y,
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Espécies forrageiras nativas:
o gênero Adesmia spp.

Fernando Pereira de Menezes
Eng. Agr. Docente Universitário.
Unideau, Bagé, RS.

O

Rio Grande do Sul caracteriza-se por apresentar sua economia baseada na produção
agropecuária. Os rebanhos são dependentes quase que exclusivamente da forragem
produzida pela pastagem natural, constituídas predominantemente por espécies de verão com baixa
produção no inverno, acarretando prejuízo aos rebanhos neste período. A introdução de leguminosas
em campo nativo tem sido prática comum, porém,
a disponibilidade de sementes em nível comercial
recai somente sobre as espécies exóticas, que são
exigentes em fertilidade, havendo um incremento nos
custos de produção com a necessidade de adubação
da mesma. Alguns fatores como conservação de germoplasma, sustentabilidade e custo tem feito com
que haja uma busca por espécies menos exigentes,
para que se disponha de um sistema de tecnologia
de baixo custo, com ênfase na seleção de leguminosas nativas, já adaptadas às restrições do solo e que
respondam a menores quantidades de fertilizantes.
A conservação dos recursos genéticos das
plantas cultivadas e nativas é uma das questões mais
importantes e controvertidas da humanidade. No que
tange às espécies de interesse forrageiro, observados
a distribuição dos agroecossitemas mais importantes, sobressai à região da Pampa, localizada no Cone
Sul da América do Sul, onde podem ser encontradas
mais de 50 espécies por metro quadrado formando
um ambiente de campo e bosques ímpar no Planeta.
Pela importância socioeconômica que possui esta região, a preservação e o melhoramento das espécies
nativas constituem ação estratégica, que garanta a
criação de novas variedades para melhoria da qua-
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lidade e o aumento da produção agropecuária. Nos
campos naturais do Rio Grande do Sul, a riqueza da
composição florística das diferentes comunidades
vegetais é grande incluindo cerca de 400 espécies de
gramíneas e mais de 150 de leguminosas (BOLDRINI,
1997), das quais pouco se conhece a respeito dessas espécies, individualmente e como comunidades,
onde certamente existem soluções para as limitações
de produção desse agroecossistema. Uma das ações
poderia ser o resgate de espécies potencialmente
promissoras como plantas forrageiras e recicladoras
de nitrogênio como o caso de Adesmia DC., as quais
se encontram perfeitamente adaptadas.
Importância das leguminosas em pastagens naturais
Na melhoria do campo nativo a utilização de
leguminosas deve ser uma prioridade, pois aumentam a produção de matéria seca e a qualidade da
forragem, pela capacidade de aportar nitrogênio às
gramíneas presentes, através da capacidade de fixação simbiótica do nitrogênio e pela reciclagem de
nutrientes.
As leguminosas forrageiras desempenham
importante papel nas pastagens, influindo na produtividade animal, na fixação de N e no equilíbrio
da dieta alimentar do rebanho, como resultado do
incremento nos níveis proteicos, da digestibilidade
e do consumo da forragem disponível, melhoria na
distribuição da produção da pastagem ao longo do
ano, maior concentração de minerais, especialmente de cálcio, e aumento na fertilidade do solo pela
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adição de nitrogênio ao sistema
solo-planta-animal.
No sul do Brasil, o uso de
leguminosas de clima temperado
tem se destacado pela resposta
da produtividade e qualidade da
forragem no período hiberno-primaveril, constituindo-se numa alternativa forrageira para os meses
mais frios. Entre os gêneros mais
utilizados encontram-se Trifolium
(trevo) e Lotus (cornichão).
Gênero Adesmia DC.
Dentre as espécies de ciclo
invernal componentes do campo
nativo destaca-se a adesmia ou
babosinha. Essas espécies ocorrem exclusivamente na América
do Sul, desde o Peru até a Terra do
Fogo e do Chile até o sul do Brasil.
Destacamos duas espécies de babosinha, a Adesmia bicolor e a Adesmia latifolia.
Adesmia bicolor (Poir) DC.
Adesmia bicolor foi citada
por Araújo (1940), em seu estudo sobre leguminosas forrageiras
do Rio Grande do Sul, como sendo
uma forrageira bastante utilizada
e reconhecidamente útil nos campos finos e baixos da fronteira sul
do RS e por Valls (1984) como
ocorrendo ao longo da fronteira
com o Uruguai.
No Uruguai, das nove espécies de Adesmia existentes, a
Adesmia bicolor é amplamente
distribuída e a mais promissora
por suas características forragei-

ras, sendo uma planta com grande não domesticada.
habilidade colonizadora de solos
degradados ou subsolo exposto
por erosão ou remoção mecânica.

Figura 2. Adesmia latifolia em estágio
vegetativo. Fonte: Rafael Mariño, Cerro
Largo, Uruguai.
Figura 1. Detalhe da inflorescência de
uma adesmia. Foto: Juan Campá.

Adesmia latifolia (Spreng.)
Vog.
É uma espécie estolonífera, ocorre naturalmente de forma
ocasional, podendo ser frequente,
abundante ou muito abundante,
formando grandes manchas em
função do grande desenvolvimento dos seus estolões e volume de
suas folhas. As flores possuem
colorações amarelas a alaranjadas. A floração ocorre de outubro
a janeiro podendo aparecer flores
em fevereiro e março, tendo como
pico máximo os meses de novembro e dezembro. A frutificação em
geral é simultaneamente a floração (novembro e dezembro), sendo comum observar na mesma
inflorescência botões florais, flores
em antese, frutos jovens e frutos
já maduros liberando as sementes.
É a única espécie citada
para o Brasil que ocorre em campos alagadiços e em banhados
sendo uma forrageira interessante
para os campos baixos, mas ainda

Figura 3. Estolões de Adesmia latifolia.
Fonte do autor.
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Como a pecuária gaúcha em
Áreas de Proteção no Bioma Pampa
é sustentável?

Alexandre Valente Selistre,

Advogado, pecuarista e doutorando NESPro/CEPAN/UFRGS

P

ergunta que inquieta os pecuaristas sul-riograndenses, afinal: é permitido ou proibido
criar gado na Reserva Legal? Ao contextualizar uma série de conceitos, o texto refuta severas críticas à pecuária, explica seu funcionamento
nos Campos Sulinos e externa a interpretação legal
sobre este sério, porém, simples problema.

Rafael Mariño

Para dimensionar o tema, conceitos elementares devem ser esclarecidos, ao alinhar a caracterização dos elementos que o compõe. Pecuária é a
atividade da criação e venda de animais para reprodução, domesticação ou abate; pode envolver diferentes espécies (bovinos, ovinos, equinos etc.), ou
funções (corte ou leite, carne ou lã…). Por Atividade
Agrária, ou Agrariedade, como sustentara Sodero
(1978), entende-se como a exploração empreendedora de produção agrossilvipastoril (procedimento
agrobiológico, multifuncional ou isolado), ou seu beneficiamento (por sistemas agroindustriais) provenientes do manejo da terra, sujeita ao risco climatobiológico, além daqueles de mercado, limitado pela
função socioambiental da propriedade rural.
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Gaúcho(a) é o gentílico de quem nasce no
extremo sul-brasileiro, no Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina e o Uruguai, em intensa conexão
histórico-cultural transnacional com estes países,
mescla das tribos indígenas, com africanos e aos
colonizadores hispânico-lusitanos. Indivíduos que
tradicionalmente preavam gado alçado, em estreita
harmonia entre a natureza, gaúcho, cavalo e boi, vagando errantes, para depois de fundadas as estâncias, empregar-se na lida com o rebanho.
Conforme a legislação ambiental brasileira,
as Áreas de Proteção Ambiental, abrangem as Áreas
de Preservação Permanente, a partir do Novo Código
Florestal, instituídas por serem determinadas áreas
naturais, salvaguardadas primordialmente pela capacidade de preservação de ecossistemas regionais,
de conservação da fauna e da flora, de proteção de
recursos hídricos e estabilização do solo, comumente
composta, no Bioma Pampa, por matas ciliares, banhados ou encostas íngremes. Em paralelo, as Reservas Legais são formadas por parcela do imóvel rural
para criar corredores ecológicos e sustentáculos de
ecossistemas originais e, no caso dos Campos Sulinos, remanescem na razão de 20 % da área, configurando restrição ao seu uso indiscriminado, consoante à protetividade legal, na intenção de preservar
a vegetação nativa. Aquelas áreas de imóveis agrários em que houve a modificação do terreno por ato
humano, a antropização, se consideram como Áreas
Rurais Consolidadas, as construções, plantações e
deflorestamentos, desde que preexistentes a 22 de
julho de 2008 como marco temporal legal, caso contrário sujeitar-se-á à adequação regulamentar em
vigor.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos
Ambientais, Banco de Dados de Informações Ambientais - BDiA.

O Cadastro Ambiental Rural é um registro público eletrônico
nacional. Em verdade, uma autodeclaração compulsória imposta aos produtores rurais sobre os
imóveis agrários que possuem; por
força do Programa de Regularização Ambiental, beneficia o passivo
ambiental de fazendeiros que tenham desmatado irregularmente,
evitando sanções que vão desde
a exclusão de Crédito Agrícola, à
impossibilidade de suspensão de
multas ou licenciamentos ambientais na regularização das APPs e
RLs.
A concepção de Sustentabilidade parte do termo desenvolvimento sustentável, que pressupõe o uso consciente dos recursos
naturais pela humanidade, baseados no tripé da preservação ecológica, progresso social e prosperidade econômica, para que possa

suprir às necessidades desta geração atual, sem comprometer a das
gerações futuras a longo prazo.
E, se encerram as definições com o Bioma Pampa, enquanto Bioma é um espaço geográfico
com clima, solo e relevo bem definidos e similares, resultando em
uma biodiversidade específica. Por
sua vez, Pampa etimologicamente
significa, no linguajar indígena quichua, “região plana”. É composto
pelas vastas pradarias do sul do
país, com esparsas colinas arredondadas, de clima subtropical
temperado, típico de estepes, que
formam, assim, o Bioma Pampa
ou Campos Sulinos. A flora deste
ecossistema se constitui majoritariamente de pastos, vegetação de
gramíneas e plantas herbáceas,
à exceção das matas ciliares, banhados e os populares “capões de
mato” (porções isoladas de peque-

nas árvores e arbustos) entre coxilhas. Seu mapeamento no Brasil
situa-se à parte meridional do Rio
Grande do Sul, ocupando área de
193.836 km², 68,78 % do estado gaúcho e 2,27 % do território
brasileiro, dados divulgados pelo
IBGE (2019). Contudo, também
se espraia por regiões do Uruguai,
Argentina e Paraguai. A porção do
Bioma Pampa existente no Brasil é que delimita o escopo desta
pesquisa e, portanto, toda esta
contextualização serve para responder a interrogação que intitula
este artigo.
Acontece que as estepes
equivalem a 40,5 % da cobertura vegetal terrestre global, com
área total estimada em 52,5 milhões de km², na pesquisa de White (2000), pelo World Resources
Institute, e produzem pastagem
naturalmente. Segundo Pedreira
(2002) forragem é a parte comestível da relva, exceto os grãos, contudo, não configura comida para
humanos, pois nossos estômagos
simplesmente não a processam. O
“(...) gado transforma em alimento
humano recursos que não nos são
diretamente acessíveis. Nós humanos não comemos pasto.”, dizia
Lutzemberguer (1997). Portanto, a
melhor, e mais sustentável forma
de manter as características botânicas originárias das grasslands,
paralelamente produzindo alimento, é através dos ruminantes, que
as convertem em proteína, assim
jocosamente, a melhor forma de
colher o pasto é o boi.
Esta constatação é refu-
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tada por críticas infundadas, por
desconhecimento sobre produção de gases de efeito estufa;
pela suposta alta Pegada hídrica expendida; por equivocadas
pressuposições de maus-tratos; e
por improcedentes acusações de
desmatamento; pela suspeita de
ameaça à biodiversidade; e a alegada ineficiência da bovinocultura
pela necessidade de espaço que
utilizaria a pecuária gaúcha.
Contrariando todas e, cada
uma destas inferências, afirma-se
de forma categórica que a pecuária foi precisamente um fator
preponderante de preservação do
Bioma Pampa. E ousa-se alegar
isto baseado nas conclusões de
Lutzemberguer (op. cit.), ao citar
que “(...) a pecuária é a vocação do
campo gaúcho e uma das responsáveis pela sua manutenção.”; Carvalho (2006) concorda “(...) A atividade pecuária desenvolvida no Rio
Grande do Sul não é um agente
degradante, pelo contrário, é capaz de preservar o meio ambiente,
ou seja, preservar o Bioma Pampa
(...)”; Jacques (1999) assevera “(...)
as pastagens representam para o
Rio Grande do Sul uma excelente
alternativa na intensificação da
atividade pecuária – do ponto de
vista ecológico, energético e econômico.” Malvezzi (2010) leciona
que o “Pampa Gaúcho é bastante
diferente dos demais biomas brasileiros. Dominado por gramíneas,
com poucas árvores, sempre foi
considerado mais apropriado para
a criação do gado.”. Em consonân-
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cia, Milaré (2007), ensina que: “(...)
Pelas características que apresentavam ao colonizador, as pradarias do sul acolheram a cultura
de grãos e a pecuária.”. Fernandes
(2016) aduz: “(...) e, ainda, promova a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora
nativa. É o que o pecuarista gaúcho faz há pelo menos 300 anos.
Se isso fosse incompatível, já não
teríamos mais campos nativos.”.
Sichonany Neto e Tybusch (2012),
tratando especificamente sobre o
tema, concluíram que: “(...) ao se
realizar o manejo de campos para
o desenvolvimento da pecuária
extensiva, ou seja, ao se preparar
o campo nativo para a pecuária,
estar-se-á tomando uma medida
de preservação do bioma, e não
de degradação.”.
A introdução da pecuária
na região do Pampa Gaúcho é estimada em quatro séculos, com a
instalação das Missões Jesuíticas.
As características de pradarias
aqui encontradas mostravam-se
muito propícias ao pastoreio de
hebívoros domésticos, parafraseado Jobim (2020): havia domínio
de vegetação herbácea de gramíneas, resiliente ao impacto antrópico, relevo de planície, e clima
parecido ao europeu, sem ocorrência de neve. Nos Campos Sulinos,
até hoje, uma das principais atividades econômicas é a pecuária
de corte realizada a pasto nativo,
composto por cerca de 400 espécies de gramíneas forrageiras
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e 150 espécies de leguminosas,
por Jacques e Nabinger (2002),
perfeitamente adaptadas a esta
agrariedade.
As ameaças ao Bioma
Pampa vão desde a expansão da
fronteira agrícola, pela plantação
sojeira, rizícola e florestal (que,
inclusive modificam o panorama
paisagístico), agricultura mecanizada, uso excessivo de defensivos
agrícolas, desgaste do solo, perda
de habitats e de variabilidade genética, carência de fiscalização e
conscientização, assim como pelas mudanças climáticas. Porém a
pior ameaça é a desinformação.
Neste sentido, pressupondo cientificamente o aquecimento
global, restringindo indagações ao
efeito antrópico, constatou-se que
o Sequestro de Carbono realizado
pelas gramíneas componentes do
Bioma Pampa, alcança 43 % segundo a EMBRAPA (2019) e suplanta, em larga escala, os índices
do Relatório Climate Change and
Land (2019) do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, que apontava, equivocadamente, a pecuária como uma
das principais causas na contribuição para a depleção da camada
de ozônio: pelo metano expelido
por eructações e flatulências na
ruminação das vacas; e pela Pegada de Carbono na formação de
pastagens e fabricação de rações
e insumos, ao estigmatizar insustentabilidade,
desconsiderando
a balança de carbono na pastagem em que pastoreiam os bo-
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vinos gaúchos, legítima Pecuária
de Carbono Neutro, “(...) apesar
de seu potencial econômico para
a produção de carne bovina com
menores emissões de gases de
efeito estufa e alta produtividade
e retorno econômico.”, por Ruviaro
et al (2015).
Por ser predominantemente a pasto, a Pegada hídrica da
pecuária gaúcha também contraria os parâmetros mundiais, já
que o uso da água, ocorre dentro
de um ciclo natural da vida, sem
exaurir-se, mas transformando-se,
há séculos. Um bom manejo hídrico é fundamental, pois aproveita
e conserva naturalmente água
verde (água da chuva armazenada no solo, disponível às plantas);
retém água azul (águas superficiais ou no subsolo usadas na cadeia de produção), e muito pouco
raciona no cocho (às vezes tão só
para o acabamento que antecede
o abate, entre 60 e 90 dias), diminuindo, o uso de água cinza (o
volume de água doce necessário
para eliminar a carga de poluentes), no próprio sistema produtivo,
consoante os estudos de Hoekstra
(2011). Mesmo que, na Pampa, se
localize a maior parte do Aquífero
Guarani (o maior manancial subterrâneo de água doce do mundo).
A Quarta Liberdade do Relatório
Brambell, de 1965, elencou as
Cinco Liberdades Bem-Estaristas,
ratificadas pelo Farm Animal Welfare Council, a FAWC. Denominada
por Liberdade Comportamental,
trata da adaptação do meio na

função de permitir que os animais
expressem seu padrão de comportamento natural, o mais parecido
daquele encontrado quando em
liberdade na natureza, está na essência da bovinocultura do Bioma
Pampa, e os pecuaristas estão
cientes que maus-tratos são contraproducentes e injustificados financeiramente.
Curiosamente o consumidor europeu prefere carne argentina ou uruguaia, embora produzida
no mesmo bioma que a sul-brasileira, valorando o propagado
Green Deal, simplesmente pela
nefasta associação à ideia de
desmatamento da Amazônia brasileira, muito embora a distância
mínima de 2.000km. No mesmo
compasso, vêm as críticas quanto ao descaso com a biodiversidade, e revela-se que, mesmo
em se cultivando pastagens de
inverno (suprindo a demanda da
estação), mediante a técnica do
Plantio Direto e adequado ajuste
de carga, a pecuária gaúcha, de
fato, preserva significativamente
a fauna pampeana, pois o habitat
não sofre interferência, é respeitada nos preceitos ambientais, e
salvaguarda inúmeros invertebrados, peixes, répteis, anfíbios, aves
e mamíferos. Tybusch e Sichonany
Neto (2012) sintetizam “Portanto,
a pecuária em momento algum foi
citada como uma forma de ameaça à biodiversidade existente no
Rio Grande do Sul.”.
Diante da pressão constitucional exercida pela função

sócio-ambiental da propriedade
rural, produzir é fundamental, sob
o risco de desapropriação para
fins de reforma agrária. Os questionamentos combativos aos índices de produtividade pecuária
do INCRA e à política econômica
agropecuária (independentemente
do porte), são prementes. Porém,
contestar o uso da terra em áreas do Bioma Pampa, não procede,
diante da possibilidade de criação
e engorda quase exclusiva a pasto, o Grass feed, com o mínimo de
suplementação, a Land Use (a extensão de uso do espaço de terra)
é resiliente, porque “Houve uma
redução de 26 % na área de pastagens naturais de 1975 a 2005,
com quase 3 milhões de hectares
de áreas de pastagens de Pampa
convertidas em outras atividades
agrícolas”, de acordo com Oliveira et al (2015). Carvalho (op. cit.)
aferiu que, atualmente, 69 % da
cobertura vegetal no Bioma Pampa são de pastagem nativa; 20,2 %
são de pastagem anual de inverno; 5,4 % são de pastagem natural melhorada, 4 % são de pastagem cultivada perene, e 1,4 % são
pastagem anual de verão, mas o
rebanho e o faturamento por hectare aumentaram, em menor área,
isto é eficiência.
O uso da pecuária devidamente planejada, pela adoção de
medidas simples pode aumentar
a produtividade, sem supressão
vegetal, pelo manejo adequado,
ajuste da carga animal, correção
e fertilização do solo e cultivo de
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espécies forrageiras de inverno.
E está, conforme o mens legis do
Código Florestal, qual seja a preservação das biotas originais, e,
consequentemente, permitida nas
Áreas de Proteção Ambiental do
Bioma Pampa. Ademais, a cultura
gaúcha desenvolveu-se intrinsecamente à natureza, não contra ela.
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Embora seja um limite imanente
ao direito de propriedade, uma
restrição ao seu uso, pela obrigatoriedade legal da manutenção da
vegetação nativa na área de Reserva Legal, a constatação pública do esforço preservacionista do
pecuarista gaúcho poderia ser efetivada por subsídios, isenção de
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impostos, ou simplesmente, pelo
reconhecimento de que, no Bioma
Pampa, a exploração pecuária é
sustentavelmente viável nas Áreas de Proteção Ambiental! Querubini (2013) leciona que, antes
de tudo: “O imóvel agrário é uma
unidade econômico produtiva, não
uma unidade de conservação”!
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Gado de Leite

Bovinocultura de leite: um desafio
àqueles que não temem as adversidades

Brunele Weber Chaves

Médica Veterinária, Fiscal Estadual Agropecuária (SEAPA)
Docente Universitária

A

pecuária leiteira exerce um papel significativo no desenvolvimento econômico de países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Assim como as demais atividades agropecuárias, a produção de leite é suscetível a fatores naturais (climáticos e ambientais), de mercado (oferta
e demanda), de comércio exterior (com subsídios na
origem) e econômico (juros, taxa de câmbio, falta de
liquidez), exigindo o planejamento do processo produtivo.
Há muitos relatos nas diferentes mídias referentes a produtores que constantemente deixam
a atividade; ao mesmo tempo em que há também
relatos de produtores e propriedades que alcançam
níveis excelentes de produtividade e rentabilidade a
partir da atividade. Quais fatores diferenciam estas
duas realidades?
A produção animal caminha a passos largos
para se tornar cada vez mais precisa e especializada. Cadeias como a avicultura e a suinocultura estão anos-luz à frente da bovinocultura. No entanto, a
bovinocultura de leite tem se destacado frente a de
corte por exigir do produtor esta especialização a fim
de que seja possível a manutenção da atividade. E
estes são os produtores que acabam por se destacar,
demonstrando que ser um “produtor de leite” e não
apenas um “tirador de leite” é a chave para o sucesso.
Sempre que o tema produção animal é tratado é importante a visualização de uma tríade de fatores (manejo nutricional, sanitário e reprodutivo, Fig.
1) interagindo de forma harmônica em um ambiente
favorável a fim de que os resultados desejados sejam atendidos. Desvios em quaisquer destes fatores
tem efeito direto no retorno financeiro da atividade
ao produtor, sendo que a nutrição acaba por se des-
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tacar. Visualizando a sequência de atendimento a demanda nutricional dos animais, é possível perceber
que na ocorrência de mau aporte nutricional a vida
reprodutiva e sanitária será comprometida (Fig. 2).

Figura 1. Tríade da produção animal

Figura 2. Sequência de atendimento a demanda nutricional.

Uma das perguntas que os técnicos deveriam
fazer aos produtores antes de iniciar qualquer processo de consultoria é se o produtor conhece qual
seu custo de produção. Não é compreensível uma
queixa ou reclamação do preço pago ao produtor
ao passo que este não sabe quanto custou entregar
aquele litro de leite à empresa. E esta, infelizmente
é a maçante realidade dos produtores de leite, não
apenas no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro. Salvo exceções, junto aos discursos inflamados frente
ao preço está o desconhecimento frente a sua própria realidade.
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Por que o custo de produção é tão importante dentro da
produção leiteira? Por questões
que beiram o óbvio, visto que um
preço pago por litro de R$1,50 tem
impactos diferentes em propriedades com um custo de produção de
R$ 0,90 ou um custo de R$1,40,
por exemplo.
Atualmente, enfrenta-se
uma realidade jamais imaginada
em relação ao que está ocorrendo no mundo, uma situação econômica totalmente atípica com
forte relação ao evento sanitário
da pandemia da COVID-19. Presencia-se preços exorbitantes de
insumos para alimentação animal,
seja matéria prima direta (para
produção de concentrado, ração)
assim como insumos para utilização na elaboração de volumosos
frescos (pastagens), assim como
os conservados (feno e silagem).
O termo leite, nesta forma isolada e simples refere-se ao
produto integral obtido da ordenha
total e ininterrupta de fêmeas mamíferas sadias, bem alimentadas
e tratadas, exceto entre o período
de 30 dias antes e 10 dias após
o parto (colostro), assim, extratos
vegetais não podem receber a denominação “leite” visto não possuírem como fonte de extração a
ordenha completa de um animal.
Esta denominação incorreta traz
confusão e induz os consumidores a certos hábitos de consumo.
O leite e seus produtos derivados
(queijos, creme de leite, manteiga
entre outros) trazem consigo uma
vasta comprovação científica refe-

rente a sua qualidade nutricional,
como fonte de proteínas, vitaminas, minerais, além de possuir no
teor de gordura, a participação de
ácidos graxos benéficos a saúde
humana, no entanto, ainda sofre
frente a informações distorcidas
que erroneamente ganham repercussão, principalmente nas mídias
sociais.
A qualidade do leite é definida por parâmetros de composição química, características físico-químicas e higiene. A presença
e os teores de proteína, gordura,
lactose, sais minerais e vitaminas
determinam a qualidade da composição, que por sua vez, é influenciada pela alimentação, manejo,
genética e raça do animal. Há
ainda fatores particulares de cada
animal como idade, período e fase
de lactação, escore de condição
corporal, situações de estresse,
que também influenciam na qualidade composicional. Outros dois
parâmetros de qualidade são a
Contagem de Células Somáticas
(CCS) e Contagem Bacteriana total (CBT), que são diretamente ligados à qualidade do leite a nível
industrial e na elaboração de produtos, além de serem importantes indicadores das condições de
saúde do rebanho e das condições
de higiene na obtenção do leite.
As Instruções Normativas nº 76 e
77 de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), além da Lei nº 14835
de 2016, conhecida como Lei do
Leite, da Secretaria da Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento Rural

(SEAPDR/RS) têm por objetivo normatizar a produção com qualidade e fornecer garantias aos consumidores. Após operações como a
“Leite compensado” a qual trouxe
desconfianças ao mercado consumidor frente ao leite e seus derivados, é de suma importância que
a legislação seja rigorosa a fim de
combater as irregularidades, afinal
trata-se de um produto de extrema importância à alimentação humana.

Figura 3. Parâmetros físico-químicos do
leite cru refrigerado, conforme IN 76 e
77/2018 (MAPA), Fonte; Educapoint.

A composição do rebanho em uma propriedade leiteira
é composto por vacas em lactação, vacas secas (são retiradas
da produção de leite 60 dias pré
parto com intuito de preparação
para uma nova lactação), novilhas
aptas à inseminação e terneiras.
Dois indicadores são importantes,
o número de vacas em lactação
em relação ao total de vacas e
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o número de vacas em lactação em relação ao total do rebanho. É importante que a roda
da produção, sanidade, nutrição e reprodução gire de forma
harmônica (adequado intervalo
entre partos, idade ao primeiro
parto, ganho de peso, baixa taxa
de mortalidade) a fim de que a
maior porcentagem do rebanho
seja composta por vacas em
lactação e prenhas (ideal seria
83 % de vacas em lactação em
relação ao total de vacas), que
a lactação tenha em média 300
dias (os outros 65 dias fariam
parte do período seco, preparando para o parto e nova lactação),
e um intervalo entre partos de
12 meses. O número de vacas
em lactação em relação ao total
do rebanho ideal é de 45 %, este
indicador demonstra o potencial
produtivo da propriedade e deve
ser buscado visando a rentabilidade do negócio. O desequilíbrio
da estrutura do rebanho pode ser
decorrente de diversos fatores
como: reprodutivos (falha na detecção de cio, falha em procedimento de inseminação artificial);
sanitários (falta de prevenção de
doenças reprodutivas, problemas
de casco, parasitoses, ocorrência
de mastite, complicações pós
-parto); nutricionais (deficit energético, falta ou má qualidade de
alimentos volumosos, ocorrência
de episódios de doenças metabólicas como Cetose e acidose)
e ambientais (estresse térmico,
más condições de alojamento).
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Figura 4. Distribuição do custo de produção em uma propriedade leiteira

A partir da análise de distribuição do custo de produção,
conforme exemplo da Figura 4
(Scot Consultoria), o valor despendido com alimentação dos
animais é o de maior impacto
(acima de 30 % apenas de forma
direta, alimentos concentrados e
sal mineral), e, ao mesmo tempo,
o que pode trazer consequências
mais drásticas nas tentativas de
economia forçada. As vacas são
máquinas de produção e têm a
habilidade fantástica de transformar o que lhes é ofertado via
dieta em leite, num alimento
muito rico em nutrientes e muito
importante à alimentação humana.
O risco de tentativas de
redução de custo a partir de alterações no compartimento nutricional pode ter efeitos desastrosos na produção. Vacas leiteiras
são máquinas tão fantásticas
que, a partir de um dia de manejo nutricional incorreto, a respos-
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ta é praticamente automática
na produção, assim é uma falsa
economia, visto que a diminuição
no custo para alimentação estará atrelada a uma diminuição de
produção, logo, menor rentabilidade.
No entanto, há formas
inteligentes de ajustes nutricionais que podem ser benéficos
aos animais e, principalmente,
sem comprometimento de produção. O foco sempre é a busca
de alternativas de substituição à
dupla dinâmica da alimentação
animal, o milho (fonte energética) e a soja (fonte proteica). A
utilização de subprodutos industriais é uma destas estratégias.
Entre as alternativas que já são
temas de diversas pesquisas e,
já são utilizadas a nível produtivo, estão o resíduo de cervejaria, o bagaço de uva (resíduo da
indústria vitivinícola) e o bagaço
de oliva (resíduo da indústria de
azeite de oliva), além de estra-
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tégias mais adaptadas a determinadas regiões como o caroço
de algodão, a polpa cítrica e a
raiz de mandioca. É importante
a tentativa na descoberta de alternativas alimentares que possam ser usadas nas propriedades rurais com êxito, buscando
alimentos que se enquadrem à
realidade natural das condições
impostas e que possam ser utilizados de forma segura, trazendo
retorno econômico para que a
atividade possa ser competitiva
quando comparada a outras culturas.
A pecuária leiteira é uma

atividade desafiadora, que exige
dedicação e paixão a quem nela
resolve embarcar. Uma atividade
que exige dedicação diária, no
mínimo duas vezes ao dia, independente de finais de semana,
feriados, visto que no calendário,
as vacas, as rainhas do negócio, todos os dias são dias úteis
enquanto estão produzindo, é
obrigatoriamente afetada pela
seleção natural ao longo tempo,
onde apenas os mais preparados, especializados e empenhados permanecerão na atividade,
e frente a este cenário, o consumidor agradece.
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Traços e Vozes do Pampa

Cultura Crioula
por Gustavo Martins
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Manter a estampa gaúcha,
Rememorando ancestrais,
Onde o rumor de baguais,
Na recolhida pra doma,
Ou num chiar de cambona
No amargo da madrugada,
Ou na pilcha requintada,
Pra uma festa de domingo,
E num “padrijo” que é pingo,
Pra dar uma amadrinhada.
No embalo da cordeona,
Num bailezito campeiro,
Seja o cantar altaneiro,
De um casal de quero-quero,
Assim é que considero,
O orgulho de ser rural,
Que traz na vida campeira,
O velho altar, da mangueira,
Sobre o lombo de um bagual.
Na vassoura de guanchuma,
Na vida de casereada,
Num bolicho beira-estrada,
Nas conversas de galpão,
No trago sobre o balcão,
Na “criolla dum potreador”
Nas esquilas a martelo,
Para a plata, brotar do velo,
Nas mãos do esquilador.
Na trança feita de tento,
No arrematar de um botão,
Num laço pra marcação,
Um preparo de regalo,
No encilhar do cavalo,
Da faca sempre à cintura,
Lenço e chapéu requintado,
Um palita colorado,
É a prova de ser, cultura!
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Versos inspirados nas
palavras do saudoso
Glênio Fagundes

“O mais difícil que existe nessa vida, por viver em água e não o copo, não devemos nos iludir.
contato, num universo muito grande”.
A cultura, esta cultura espontânea, essa cultura que nasce do convívio do homem dentro da naÉ de a gente não perder, nunca, o sentido da tureza, com usos, costumes, história.
grandeza, das coisas simples...
Essa cultura que nos vem através dos tempos
As coisas simples dentro da vida: - são como e dignifica o homem e dá-lhe uma razão maior para
os primeiros degraus de uma escada.
viver, que ter nascido. Essa cultura é a “cultura criouPor exemplo: Ninguém consegue apanhar la”, é a cultura que existe dentro de todos nós, porque
uma laranja, com uma escada que não tem os pri- até nas grandes cidades, “se levantarem o asfalto,
meiros degraus. Os primeiros degraus são funda- vão encontrar terra embaixo...”.
mentais dentro da vida, dentro de toda manifestação
Então, muitas pessoas estão amortecidas
humana, e eles são baixinhos... Simples... São como pela própria vida e esquecem esta grandeza. “É por
as coisas puras.
isso que estamos aqui para mostrar essa dimensão
Tem gente que costuma olhar as coisas puras que orgulha os filhos nascidos nesta terra.”
e desprezar, pela sua simplicidade, pela sua pureza.
Mas não esqueça que o que mata sede é a Trecho do texto Cultura Crioula de Glênio Fagundes.
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Poesias

por Gujo Teixeira
O pampa é campo nativo
O pampa é campo nativo dobrando a folha
dos livros que contam isso, por novidade
e quem não lê o que a terra deixa escrito
não sabe quanto esta terra, fala a verdade.
Faz tempo, o campo nativo pede respeito
pra ser sustento pro gado sem que lhe mude
coxilhas de pampa fértil, várzeas extensas
paciência de tropa mansa beirando o açude...
Na simbiose da terra, pouco se fala
da troca comum das plantas, com os animais
motivo de ter mais vida e ser sustentável
sem questionar nesta troca, quem ganha mais!
Há um bando de passarinhos em revoada
pedindo pouso nos campos desta fronteira
se as cercas não são divisas, pra tudo isso
quem não aprende com o campo, fecha a porteira.
Quem cria em campo nativo, preserva a vida
e sabe o quanto lhe custa esta integração
fazer crescer o sustento de todo um pago
numa harmonia entre o campo e a produção.
O pampa é campo nativo, ou deveria...
Na herança de muito tempo que recebemos
Talvez por querermos tanto, esta aliança
o campo nos dê em dobro, o que merecemos...

Poeta, Médico Veterinário,
Produtor rural em Lavras do Sul.
E-mail:gujodelavras@hotmail.com
Instagram@gujoteixeira

História de campo e gado
O Rio Grande fez sua história, com gado em seu território
e aos cascos dos bois que abriram, caminhos largos
na terra.
Que plantaram vilarejos, por tantos caminhos vagos
no povoamento do pago, antes das cercas e guerras.
Na vocação missionária, iam tropeiros de almas
juntando em tropas xucras a pecuária em formação.
Os índios foram aprendendo a domar suas manadas
e o gado pelas canhadas, achou campo em brotação.
Na mansidão dos caminhos, na liberdade das cercas
o vento dobrava o pasto, levando alguma certeza.
Que as tropas tomavam porte, em léguas de sesmaria
e o rebanho se estendia, pela lei da natureza...
Então nasceram estâncias na geografia do pampa
e o homem bem a cavalo, foi repontar a boiada.
O Rio Grande cresceu forte, Continente de São Pedro
e o tropeiro largou cedo, com suas tropas na estrada.
No largo das vacarias se espalhava o gado xucro
que os estancieiros trouxeram pra mangueira mais
adiante...
E o passo lento das tropas, foi demarcando fronteiras
e se abrindo porteiras, entre a querência e o distante...
Pela alma dos tropeiros, vaqueanos destes silêncios
que se escreveu nossa história, marcada a cascos de
bois.
De um povo que fez seu pago, na pecuária que se
expande
e definiu um Rio Grande, entre um antes e o depois!
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Imagens do Pampa
Ricardo Móglia Pedra
Servidor público militar. Fotógrafo.
E-mail: mogliapedra02@hotmail.com
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Fernando Mello
Fotógrafo.
E-mail:
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“A pecuária é a estratégia social, econômica e
cultural mais apropriada para manter o bem-estar
das comunidades.
É a única atividade que pode, ao mesmo
tempo assegurar a subsistência, preservar os
ecossistemas, promover a
conservação da fauna silvestre e atender os valores
culturais e tradições”. (FAO, 2019)
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