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EDITORIAL
As pastagens naturais constituem um ecossistema riquíssimo compreendendo ao redor de um terço do planeta. Nas últimas décadas estas
formações vegetais têm sido substituídas para dar espaço principalmente
às lavouras anuais e perenes, o que tem levado a perdas significativas em
nível global.
No Cone Sul as pastagens ou campos naturais fazem parte do
Bioma Pampa e compreendem a metade sul do Rio Grande do Sul, todo o
território uruguaio, parte da Argentina e Sul do Paraguai. Na metade Norte
do RS, parte do planalto catarinense e Campos Gerais do Paraná estão
inseridos no Bioma Mata Atlântica e constituem os denominados Campos
Sulinos.
Essas formações campestres têm como vocação principal a produção de carne, lã, couro, leite, ovos, fornecendo ainda parcela relevante do
emprego e da renda para grande parte da população da região, além de
cumprir um papel multifuncional em relação aos serviços ecossistêmicos.
O bioma Pampa é ainda a base de uma Genética diferenciada
tanto em bovinos, ovinos e equinos, reconhecida por criadores de outras
regiões e países. Além destes importantes atributos socioeconômicos, os
campos, desde que bem manejados e conservados podem fornecer inúmeros serviços ecossistêmicos como manutenção das aguadas, proteção
contra erosão do solo, conservação da biodiversidade e a preservação da
identidade cultural do Gaúcho.
Dada a sua importância singular, muitas vezes negligenciada pela
mídia, pelo próprio setor do agronegócio e pela sociedade, o propósito desta
revista é criar um espaço destinado às pastagens naturais e cultivadas no
Bioma Pampa, focando na produção pecuária com conservação ambiental.
Será um espaço de debates, intercâmbio de experiências práticas, relatos e
artigos escritos tanto por produtores como por técnicos, extensionistas, consultores, professores e pesquisadores, profissionais de instituições públicas
e privadas.
A proposta é unir diferentes agentes da cadeia da produção pecuária a pasto em um único espaço buscando convergir esforços para promover a pecuária sustentável e seus produtos bem como os benefícios
gerados pelos serviços ecossistêmicos. Entendo que um debate sadio deve
envolver todas as partes envolvidas.
A produção pecuária com base em pastagens naturais permeia
tanto a pecuária familiar como a empresarial, indistintamente, bem como
diferentes sistemas de manejo e pastoreio. Aqui terão voz e vez micro, pequenos, médios e grandes produtores. Neste espaço buscaremos destacar
e valorizar os processos mais do que os insumos, o conhecimento técnico
bem embasado e não o achismo.
Não pretendemos ser contra este ou aquele sistema produtivo,
pois acreditamos que diferentes sistemas também podem e devem convergir para a sustentabilidade agrícola. Assim, por exemplo, uma soja em
sistema de integração com pastagens pode ser mais sustentável que uma
pecuária em campo nativo manejada com alta carga animal e sem diferimento estratégico.
A revista terá periodicidade semestral e será publicada inicialmente no formato PDF, on line, nas redes sociais.
Esperamos que todos possam desfrutar deste espaço de divulgação, debate técnico e troca de experiências sobre pastagens naturais
e cultivadas bem como a pecuária 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,
melhorias e fazer comentários. Sejam todos bem vindos. Boa leitura.
Marcelo Benevenga Sarmento
E-mail: marcelobs05@hotmail.com
Editor
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Opinião

Campo nativo
garante produção sustentável
Carlos Nabinger,
Engenheiro Agrônomo,
Docente da UFRGS e Universidade de La
República (Udelar), Uruguai.

O

s campos sul brasileiros, representados
pelos Campos de Altitude dentro do Bioma Mata Atlântica, no norte do RS, e pelos
campos do Bioma Pampa, na metade sul,
são patrimônios naturais cujo valor ainda não sabemos avaliar adequadamente. Apesar da cultura e
a economia gaúcha terem sido alicerçadas nesses
ecossistemas, a maioria das pessoas ainda os vê
apenas como uma forma de produzir gado ou, ainda
pior, apenas como reserva de terra para praticar outras formas de agricultura.
Na verdade, o valor dos campos reside primeiramente no fato que a natureza decidiu que
esse é o tipo de vegetação mais adequado para o
clima e os solos regionais. É ela que permite sequestrar carbono atmosférico, conservar e melhorar
os solos, filtrar e armazenar as águas, manter uma
fauna particular associada (inclui aí polinizadores e
inimigos naturais das pragas e moléstias que afetam as monoculturas) e ainda constituir paisagens
de valor cênico inigualável. Portanto, nossos campos são multifuncionais, e a produção de gado é
apenas uma de suas funções. E, o mais importante,
apenas com manejo adequado da lotação, isto é,
sem o uso de insumos modernos (adubos, irrigação,
etc.), torna-se uma atividade agrícola sustentável
que, por isso mesmo, tem se mantido através de
séculos.
No entanto, apesar da sua importância ecológica e da potencialidade econômica demonstrada
pela pesquisa, o que se observa é uma gradativa
substituição dos campos por monocultivos intensivos, ao ponto de reduzir sua cobertura no território
estadual dos originais 63 % para os atuais 23 %.
Ressalte-se que a pesquisa demonstra que é possível aumentar em cerca de 300 % a produtividade
animal em campo nativo apenas com adequado
ajuste da carga animal e do diferimento estratégico
de potreiros, e ainda melhorando os serviços ecos-
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sistêmicos. Isso significa passar da média estadual
atual de 70 kg de peso vivo produzidos por hectare/
ano para mais de 200 kg sem qualquer custo adicional e ainda produzindo produtos com qualidades
superiores para a nutrição e saúde humana.

Por que então estamos sempre buscando
alternativas a esse uso da terra sem ao menos esgotar as possibilidades que a natureza e a pesquisa
estão oferecendo? Certamente pela (1) ignorância
dessas possibilidades por parte do produtor e (2)
pela falta de políticas públicas (decorrente daquela
mesma ignorância) que privilegiem essa pecuária
sustentável e que levem a uma maior valorização
desse formidável recurso com que a natureza nos
brindou. E isso pode ser feito em harmonia com outras formas de ocupação dos territórios e, por que
não, remunerando o produtor pelos serviços ecossistêmicos que o campo pode prestar.

Bate Papo

Bate papo com
produtor:
Adauto Loureiro de Souza

A

dauto Loureiro de Souza é produtor rural, administrador de empresas, proprietário da Estância
São Crispim no município de Lavras do Sul, RS.
Adauto é filho de Fernando Adauto Loureiro de
Souza, um dos pioneiros em praticar e difundir a pecuária sustentável com base em pasto nativo no Pampa.
Em sua propriedade há décadas vem sendo conduzido
um trabalho de melhoramento de campo nativo com
sobressemeadura de azevém, roçadas, diferimento e
adubação com resultados excelentes.

Adauto Loureiro de Souza
Administrador de Empresas
Produtor Rural

CN&P - Que sistema utiliza na tua propriedade?
Adauto - Na propriedade temos uma parte de gado de
cria com ciclo completo em que são entouradas e inseminadas cerca de 350 ventres por ano e para complementar fizemos também recria e terminação de terneiros e novilhas compradas.

CN&P - Qual raça ou raças crias? Percebes que
esta ou aquela raça tem melhor adaptação ao teu
sistema produtivo?
Adauto - Gado de cria é Hereford. Animais comprados
Campo Nativo & Forrageiras - Como e quando a procuramos adquirir Hereford, Braford, Angus e suas
Estância São Crispim começou as primeiras me- cruzas. Acho que todas as raças têm suas vantagens
lhorias no campo nativo?
e desvantagens, cabe ao produtor ter o conhecimento
Adauto - começou no final da década de 70. Inicialmen- necessário para tirar o melhor proveito de cada uma.
te com azevém a lanço e ressemeadura natural posteriormente e com o plantio de aveia na linha.
CN&P - Podes nos passar alguns índices produtiDepois com a chegada dos adubos nitrogenados des- vos da São Crispim?
cartou-se o uso da aveia que era usada com intenção Adauto - Em relação ao gado de cria sempre alcançade ter pastoreio no cedo, hoje com o uso do nitrogênio mos índices de prenhes acima de 80 % e peso de desse consegue isso somente com azevém.
mame com mais de 180 kg. Nos últimos 2 anos comecei a inseminar parte das novilhas (30 % a 50 %) aos 14
CN&P - Teu pai, o agrônomo Fernando Adauto Lou- meses com peso entre 300kg a 310kg e o abate dos
reiro de Souza, um dos fundadores da Alianza del novilhos de 18 a 24 meses com mais de 450 kg. Esse
Pastizal, era considerado um homem à frente do último ano com um trabalho em parceria com a alianza
seu tempo, pois buscava a produção com conser- del pastizal medimos a produção anual de duas áreas
vação da biodiversidade, enquanto a quase tota- de campo nativo melhorado chegando à marca de 495
lidade dos pecuaristas da região da Campanha kg por hectare de produção. Tenho certeza que com o
pouco pensavam em conservar. Consideras-te her- mesmo nível de investimento pôde-se chegar a produdeiro deste importante legado?
ção de 600 kg por ha apenas mudando a categoria de
Adauto - Sim. Pois me criei vendo, ouvindo e aprenden- gado utilizada.
do que a natureza é sábia e que a produção sustentável
é a melhor alternativa para um sistema de produção ter CN&P - O que te leva a manter estes campos, enequilíbrio e longevidade.
quanto a maior parte dos pecuaristas converte estas áreas em lavouras ou florestas?
CN&P - Qual a área da São Crispim e qual o per- Adauto - O que me leva a manter é que cada vez mais
centual de campo nativo melhorado?
estou convencido que a produção em campo nativo
Adauto - Trabalhamos numa área total de 1040 ha sen- bem feita é capaz de ser mais segura,sustentável e com
do 242 ha de campo nativo melhorado.
uma rentabilidade satisfatória.
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Bate papo

CN&P - Quais as práticas de manejo de campo que
consideras indispensáveis na São Crispim?
Adauto - Roçadas, diferimentos e ajuste de carga todos
em suas épocas corretas.
CN&P - Ainda existe uma visão de que os campos de Lavras do Sul são “sujos” e muito dobrados,
inadequados, portanto, para as atividades agropecuárias. O que dirias em resposta a essa visão inadequada?
Adauto - Lavras do Sul tem uma área territorial muito
grande, sendo que existem vários tipos de campo. Assim como existem campos de mato (Serra do sudeste)
também possui campos finíssimos que sempre foram
invernadas de boi.

em relação à produção em campo nativo, pois os produtores confundem estoque com produção. Campo nativo
com cargas altas a produção é muito baixa e fica no
velho sistema do efeito sanfona!!
2. Roçada: Muito necessária para o controle de invasoras indesejáveis e quando se trabalha com lotação
adequada é natural que ao longo do tempo os campos
comecem a engrossar devido a seleção natural dos animais por pastos mais finos sendo a roçadeira a melhor
alternativa para eliminar essa sobra de pasto.
3. Adubação: Aqui a adubação nos campos nativos melhorados é o principal e maior investimento que fizemos
na propriedade. Através das adubações que conseguimos fazer todos os manejos e diferimentos necessários
4. Sementação: Quando se fala em diferimentos de
campo estamos relacionando diretamente a sementação de espécies. Acho de fundamental importância
para que cada vez mais os campos tenham capacidade
de renovação e mantenham-se com níveis de qualidade satisfatórios. Quanto à sementaçao do azevém nas
áreas de nativo melhorado, é importantíssimo que no
primeiro ano de implementação seja respeitada a data
correta de diferimento para uma boa ressemeadura natural do azevém

CN&P - Que conselho daria para os jovens produtores e técnicos que não percebem o potencial do
campo nativo desta região?
Adauto - O conselho que dou é que procurem ter um
bom conhecimento técnico e a maior vivência possível
no campo, pois só assim podemos botar sentido nas
coisas e aprender a lidar com a natureza. Somos privilegiados em podemos produzir em cima de um bioma
natural. Cabe a nós sabermos analisar e tirar o melhor
proveito possível de forma sustentável sem deixar de CN&P - Buscas seguir as práticas de bem estar
lado a lucratividade do sistema de produção.
animal? Que manejos específicos mudasse na tua
propriedade para seguir estas normas?
CN&P - Poderia passar quatro passos indispensá- Adauto - Aqui sempre respeitamos as boas práticas de
veis para quem quiser iniciar a melhorar um cam- manejo e bem estar animal. Não se usa cachorros em
po?
hipótese alguma, trabalha-se sem violência e poucos
Adauto:
gritos nas mangueiras e o gado solto no campo sempre
1: Procurar escolher locais mais altos para evitar o ex- com oferta de água limpa e pasto necessário.
cesso de geadas no inverno;
2: Utilizar semente de azevém de ótima qualidade e de CN&P - Em termos financeiros obtêm vantagens
ciclo longo;
pela adoção destas práticas conservacionistas?
3: Obedecer as datas certas de manejo e sementaçao Adauto - Hoje existe um programa de carnes da Aliandas áreas;
za del Pastizal na qual o produtor recebe uma bonifi4: Ter uma visão que está fazendo um investimento cação de 1 a 2 % no abate em animais oriundos das
para durar muitos anos e que no primeiro ano deve ter propriedades certificadas. Também temos um remate
maior importância a implementação do sistema que o anual de ventres e está em andamento linhas de crédito
resultado financeiro direto.
diferenciadas junto ao Sicredi e BRDE. Vejo a Alianza
como uma porta que vem se abrindo para que no futuro
CN&P - Vou citar algumas palavras relacionadas tenhamos a verdadeira valorização que merecemos por
ao manejo de campo pra fazeres comentários que estar produzindo e conservando o bioma pampa.
consideres pertinente.
Adauto:
1. Ajuste de carga: Um dos maiores problemas que vejo
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Artigo

Dez razões científicas
para defender a pecuária a pasto

Marcelo Benevenga Sarmento
Eng. Agrônomo.
Dr. Professor universitário.
Produtor rural.
E-mail: marcelobs05@hotmail.com

1- Ecossistemas campestres, savanas, estepes, pra- 6- A carne oriunda de animais criados a pasto tem
darias, pampas, compreendem um terço das terras sabor mais acentuado e mais suculência se compado planeta. A pecuária bem manejada pode produzir rada com a de sistemas de grãos.
alimentos, fibras e ainda conservar estas áreas.
7- Sistemas pastoris costumam ser de reduzido risco
2- A pecuária a pasto, seja ele nativo, melhorado ou aos estresses climáticos. Assim, campos, principalcultivado é um sistema de menor custo médio em mente nativos, tem grande recuperação após passar
por algum estresse.
comparação aos sistemas baseados em grãos.
3- Pastagens sequestram carbono nas suas estruturas aéreas e radiculares, contribuindo para a redução
do carbono liberado na atmosfera por todas as demais atividades humanas.

8- Em pastos nativos ou cultivados, desde que tenham alta biodiversidade de espécies, a dieta animal
é mais equilibrada que a baseada em alimentos processados.

4- Sistemas pastoris estão ligados à história e tradições das regiões bem como à preservação da cultura
dos povos.

9- Pensando no bem estar animal, um dos pilares é a
criação de animais livres e soltos no ambiente natural, característico dos sistemas pastoris.

5- A carne produzida a pasto tem melhor relação 10- Sistemas pastoris, em media, exigem menos
ômega 3: ômega 6 se comparada com sistemas con- aporte de insumos externos que sistemas baseados
em grãos, resultando em menor risco.
finados.
Fotografia: RICARDO MOGLIA PEDRA.
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Artigo

Juliana Medianeira Machado;
Zootecnista, Doutora em Zootecnia,
docente do curso de Medicina Veterinária
/ Laboratório de Estudos e Pesquisas em
Produção Animal - LEPAn da Universidade
de Cruz Alta.
E-mail: julianamachado@unicruz.edu.br

Campo nativo
na rota da integração
lavoura-pecuária

N

os últimos 30 anos as áreas de campo nativo presentes na metade meridional do RS
vêm sendo suprimidas. Dados de pesquisa
demonstram que pelo menos 25 % da área
total foi convertida para plantações de soja (Glycine max), milho (Zea mays) e árvores exóticas. A
partir deste novo cenário instalado na metade Sul
do RS, a região caracteriza-se pela coexistência de
áreas agrícolas que anteriormente eram utilizadas
exclusivamente para práticas da pecuária extensiva
(Figura 1).

Diógenes Cecchin Silveira
Engenheiro Agrônomo, Mestre em
Agronomia no Programa de PósGraduação em Agronomia Universidade de Passo Fundo.
E-mail: diogenessilveira@hotmail.com

sob cultivo de forrageiras de inverno sem prejudicar
a produção de grãos, garantindo renda ao produtor
por meio da diversificação das atividades na propriedade. Esse sistema, deve ser concebido de forma planejada, para que ocorra sinergismo entre as
atividades exploradas (Figura 2).
A presença do animal em pastejo modifica
as rotas e a dinâmica da ciclagem de nutrientes no
sistema, beneficiando a cultura em sucessão quando a intensidade de pastejo é manejada adequadamente. Isso ocorre através do ajuste da lotação
animal a disponibilidade de forragem, impactando
no nível de produção animal obtido e sobre o solo e
palhada para a fase de lavoura.

Figura 1: Distribuição da área cultivada com soja (ha) nos municípios inseridos no Bioma Pampa nos anos 2000 e 2015.

Nesse sentido, os sistemas de Integração
Lavoura-Pecuária (ILP) vêm surgindo como alternativa de diversificação do uso da terra nas propriedades rurais localizadas na região meridional do RS.
Nesta ótica busca-se aumentar a eficiência no uso
dos recursos naturais, ligado ao menor impacto sobre o meio ambiente, com enfoque em sistemas de
produção agrícola, que visam a inter-relação solo –
planta – animal.
No Rio Grande do Sul, a ILP se baseia no uso
de culturas anuais de inverno: azevém (Lolium multiflorum) e aveia preta (Avena strigosa) responsáveis pela maior área de cultivo no Estado, além de
aveia branca (Avena sativa) utilizadas sob pastejo
em sucessão as culturas de lavoura, principalmente
de soja e milho. A produção animal ocorre em áreas
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A

B

Figura 2A e 2B: Lavoura de soja (Glycine max) no verão e pastagem de aveia preta (Avena strigosa) sob pastejo continuo
no inverno.

Dentre as técnicas de manejo disponíveis
para o período hibernal o produtor rural tem a possibilidade de utilizar a prática de sobressemeadura, a qual visa a antecipação do cultivo de espécies
forrageiras em áreas utilizadas para o cultivo de
lavouras de verão (Figura 3). A técnica da sobressemeadura permite, a antecipação da semeadura,
a disponibilização da oferta de forragem para pastoreio mais cedo, assim como uma cobertura do
solo mais rápida (Figura 3).

Artigo

Barjumbo em extreme, e como prática consorciada cv. Ponteio + BRS Entrevero, por possibilitarem
as maiores produções acumuladas de forragem, de
acordo com as diferentes formas de utilização (Figura 4).

A

Trat 1: cv. BRS Ponteio; Trat 2: cv. BRS Ponteio + cv. Entrevero;
Trat 3: cv. BRS Ponteio + cv. BRS Piquete; Trat 4: cv. Barjumbo;
Trat 5: cv. Barjumbo + cv. Entrevero; Trat 6: cv. Barjumbo + cv.
BRS Piquete.

B
Figura 3A e 3B: Sobressemeadura de aveia preta (Avena strigosa) sobre a cultura de soja (Glycine max). Universidade de
Cruz Alta/RS, Cruz Alta, 2016.

Resultados de pesquisa demonstram produções de matéria seca total variando de 10.450
até 12.928kg de MS/ha em áreas de aveia preta
sobressemeada sobre a soja. Com relação a alturas de manejo indica-se o uso moderado de aveia
preta e azevém (20cm, 30cm e 40cm de altura)
por possibilitar maior produção total de matéria
seca e de palhada. Além disso, possibilita a prática
da ressemeadura natural em áreas com presença
de azevém, sem necessidade de práticas de diferimento.
Outras técnicas de manejo fazem o uso de
consorciações entre gramíneas e leguminosas forrageiras, com o intuito de aumentar o período de
uso das forrageiras disponíveis no período hibernal,
assegurando também dietas de melhor qualidade
nutricional aos animais, impactando em aumento de desempenho. Estudo conduzido no Município de Cruz Ata/RS testando o uso de azevém cv.
BRS Ponteio (diploide) e cv. Barjumbo (tetraploide)
consorciados com trevo branco cv. BRS Entrevero
(Trifolium repens) e trevo vesiculoso cv. BRS Piquete (Trifolium vesiculum). Para as condições em
que o estudo foi conduzido, indicou-se o uso da cv.

Figura 4: Produção de forragem acumulada de cultivares de
azevém consorciadas com leguminosas. Universidade de Cruz
Alta, Cruz Alta, 2015.

Dadas as circunstancias, a Integração Lavoura e Pecuária torna-se uma opção de uso para
algumas áreas em propriedades com predomínio
de campo nativo. O intuito é desenvolver a pecuária em áreas com pastagem cultivadas no período
de inverno, assegurando a manutenção de desempenho dos animais em épocas inapropriadas para
a exploração da atividade em campo nativo. No
período de verão, essas áreas são utilizadas para
a implantação de lavouras e os animais manejados em áreas de campo nativo, explorando o máximo potencial dessas áreas. Com isso é possível
a intensificação do uso da área pelo maior espaço
de tempo, bem como, a melhoria, dos atributos do
solo (físicos, químicos e biológicos), resultando em
agregação de renda para o produtor rural.
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Bate papo

Bate papo com produtor:
Rogério Roth Coelho
Rogério Roth Coelho
Produtor rural, proprietário da fazenda Saltamontes no município de Piratini, RS., e vem desenvolvendo um trabalho de
manejo sustentável em sua propriedade, considerada case de
sucesso em pecuária sustentável.

Campo Nativo & Pastagens - Quando e como começasse as primeiras melhorias no teu campo nativo?
Rogério - Em 2010 iniciei a semeadura em campos nativos
roçados com 50 kg de azevém e 350kg de DAP por hectare
em semeadura direta. Meu solo era degradado pelo cultivo
tradicional de milho durante alguns anos, somado a mais
dois anos de dessecações consecutivas e alta carga bovina
sem a reposição de nutrientes.

ou seja, solo, água e os campos com uma pecuária de corte
cada vez mais rentável em um sistema sustentável.

CN&P - Qual a área da tua propriedade e o percentual
de campo nativo melhorado?
Rogério - Área total são 432 ha, sendo 228 de superfície
pastoril e 40ha de campo melhorado, representando quase
10 % da superfície total e 17,5 % da superfície pastoril.

CN&P - Que conselho daria para os jovens que não percebem o potencial do campo nativo nesta região?
Rogério - Com a avaliação da produção por hectare nestas
áreas ao longo dos anos (kg/ha produzidos) é possível perceber a melhoria dos índices, conseguindo reduzir os custos e
aumentar a produção.

CN&P - Que sistema produtivo utiliza na sua propriedade?
Rogério - Trabalho com gado de cria, onde produzimos terneiros para a recria e vacas gordas para frigoríficos.
CN&P - Qual raça ou raças crias? Percebes que esta ou
aquela tem melhor adaptação ao teu sistema produtivo?
Rogério - Fiz a escolha por Angus principalmente por ser uma
raça com bonificações ao produto final, pela sua qualidade.
Atualmente avalio a possibilidade de ter alguns índices reprodutivos melhorados com a inserção de algum cruzamento
como Brangus ou Braford, mas outros fatores podem ter sido
decisivos para ainda não ter utilizado outra raça, embora não
descarte a possibilidade de algum dia experimentar outra
raça.
CN&P - Poderias nos passar alguns índices produtivos
da tua propriedade?
Rogério - Ano 2017/18:
Multíparas- 55 % prenhez
Primíparas- 52 % prenhez
Novilhas- 91 % prenhez
CN&P - O que te leva a manter esses campos, enquanto a maior parte dos pecuaristas converte estes campos em lavouras ou florestas plantadas?
Rogério - Além da manutenção da biodiversidade do Bioma Pampa, o maior bem que posso deixar para as futuras
gerações é o ambiente em que vivemos estar preservado,
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CN&P - Quais práticas de manejo de campo que consideras indispensáveis na tua propriedade?
Rogério - Ajuste de carga, fertilização do solo, período de
descanso dos potreiros, sementação do azevém, controle de
invasoras.

CN&P - Buscas seguir as práticas de Bem Estar Animal?
Que manejos específicos mudaste na tua propriedade
para seguir estas normas?
Rogério - Sim, lidar com os animais a pé dentro das instalações com bandeiras e sem gritos. Uso de cachorros somente
o necessário e disponibilizar água, sombra e alimento durante toda a vida.
CN&P - Em termos financeiros obtém alguma vantagem pela adoção dessas práticas conservacionistas?
Rogério - Propriedades cadastradas na Alianza del PastizalBrasil recebem bonificações pelos animais jovens destinados
ao abate, mas propriedades com sistemas de cria ainda não
recebem nenhum tipo de vantagem financeira pelo conservacionismo.
CN&P - Poderias nos passar 4 passos indispensáveis
para quem deseja iniciar a melhorar um campo nativo?
Rogério - Gerenciar contas, ajustar a carga, fertilizar adequadamente e manejar corretamente.
CN&P - Vamos citar algumas palavras relacionadas ao
manejo de campo para fazeres algum comentário que
consideres pertinente.
Rogério :
1. Ajuste de carga- Indispensável
2. Roçadas- Necessário
3. Adubação em campo nativo- Sempre que necessário
4. Sementação de espécies- De inverno principalmente

Coluna

“Pecuária familiar”
na Região da Campanha do
Rio Grande do Sul

Claudio Marques Ribeiro
Engenheiro Agrônomo, Mestre em Administração e Desenvolvimento Rural pela UFLA – MG, Doutor em Desenvolvimento Rural pela UFRGS, Professor
Adjunto da Universidade Federal do Pampa, Campus Dom
Pedrito. claudioribeiro@unipampa.edu.br

M

ais de 20 anos após as primeiras descrições, feitas pela ASCAR-EMATER RS, de um
tipo de agricultor familiar criador de bovinos de corte com características peculiares
e com grande representação na metade sul do Rio
Grande do Sul, os chamados pecuaristas familiares
ainda são importantes na realidade do Pampa gaucho.
Inúmeros trabalhos acadêmicos, livros e publicações que buscaram descrever melhor este público,
além de iniciativas governamentais (especialmente
lideradas pela ASCAR-EMATER RS) e das representações sindicais que buscaram o reconhecimento e a
inclusão nas políticas públicas acabaram por tornar
esta categoria social “menos invisível” à sociedade
do que 20 anos atrás. Entretanto, mesmo assim, de
forma geral, ainda não há clareza de quem são, como
se comportam, o que produzem e qual tem sido a sua
trajetória perante as mudanças que vêm ocorrendo
no Rio Grande do Sul (de maneira geral) e no pampa
brasileiro (de maneira específica).
Quem são os pecuaristas familiares?
Os pecuaristas familiares são agricultores familiares que se dedicam a criação de bovinos de corte
em “pequenas áreas” utilizando, predominantemente,
a mão de obra da família. Os agricultores familiares
não são um grupo homogêneo, existindo um número
enorme de agricultores que, além da característica
básica (uso da mão de obra familiar) apresentam outras tantas características e desenvolvem diferentes
atividades (culturas, criações, beneficiamento de produtos, agroindústrias, etc) que se pode encontrar um
grande número de “tipos” de produtores familiares.
Na Metade Sul do Rio Grande do Sul, região
que teve ocupação da terra diferenciada das colonizações ocorridas na Metade Norte do estado também existe agricultura familiar com características
específicas.
O pecuarista familiar é um “tipo” diferenciado
de agricultor familiar forjado sob condições históri-

cas da luta e da guerra associadas às questões ambientais. Este pecuarista, o gaúcho do Pampa, fruto
da mentalidade das grandes áreas, da família como
unidade de defesa da terra, do vizinho como inimigo,
da luta pela sobrevivência contra tudo e contra todos,
do gado como essência das atividades, não apenas
como “negócio” mas como mercadoria de reserva.
Os pecuaristas familiares são os produtores
que se dedicam basicamente a bovinos de corte,
ovinos e alguns, com pequenas áreas de agricultura. Este termo, não se refere aos demais pecuaristas
(leite, suínos, aves por já estarem devidamente enquadrados na definição de agricultura familiar) mesmo reconhecendo que são pecuaristas e familiares.
A grande maioria dos pecuaristas familiares
(95 %) trabalha em áreas com até 300 ha. Embora
esta área tenha sido utilizada como referencia para
o enquadramento desses produtores nos programas

de crédito e de apoio público a posse da terra, por si
só não descaracteriza este público. O que ocorre é
que áreas maiores, dependendo do tamanho da família, exigem a contratação de mão-de-obra externa. Enfim, se tratam de produtores que se dedicam
a bovinocultura de corte em “pequenas áreas” com
a presença associada (ou não) de ovinos e alguma
lavoura de pequeno porte.
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Quantos são os pecuaristas familiares?
Os trabalhos que vêm sendo realizados identificaram números que estimam este público entre
50 e 60 mil famílias no RS de um total de cerca de
100 mil pecuaristas de corte. A maior parte deles
está localizada na parte sul do estado, sendo identificadas localidades com maior concentração (embora existam muitos produtores dispersos entre as
propriedades maiores) como a Serra do Sudeste, região do Caverá e os municípios como Rosário do Sul e
São Gabriel. Também foram identificados núcleos de
produtores nas regiões da Depressão Central e nos
Campos de Cima da Serra.
Além disso, também se identificou que os pecuaristas familiares detém cerca de três milhões de
cabeças de bovinos de corte do RS. Na sua grande
maioria (80 %) os pecuaristas familiares se dedicam
ao sistema de cria sendo responsáveis pela produção
de 40 % dos terneiros do estado.

Acrescente-se a constatação da existência de
“novos” pecuaristas familiares em regiões menos tradicionais na bovinocultura. Há registros de produtores
que desistem da atividade leiteira e das lavouras e
passam a se dedicar a bovinocultura de corte em regiões como o Noroeste do estado.
O modo de vida dos pecuaristas familiares
A pecuária familiar é um modo de vida antes
de ser um sistema de produção. Este modo de vida
é baseado na bovinocultura de corte como atividade principal, fruto da tradição familiar, com o uso da
mão de obra da família, buscando sempre manter a
terra e a sobrevivência sem correr maiores riscos. Isto
significa que os produtores definem o que irão fazer
nos seus sistemas produtivos a partir desses valores.
Assim, os sistemas de produção são baseados em altas lotações animais que são utilizados como mercadorias de reserva sobre campos nativos. As relações
mercantis são feitas muito mais a partir das necessidades financeiras do que das questões climáticas ou
de preços dos produtos.
O sistema predominante é o de cria, que permite ao produtor um domínio maior sobre todo o seu
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processo produtivo e busca manter a autonomia em
relação ao mercado. Desta maneira, devido aos altos índices de lotação e de estruturas precárias de
potreiros as produtividades são baixas e as vendas
variam de acordo com as necessidades familiares.
Apesar de estarem sofrendo com a pressão
sobre a terra no Pampa gaúcho (como todos os demais produtores) com o avanço das lavouras, especialmente a soja, alguns trabalhos evidenciam ainda
a permanência desses produtores especialmente em
áreas menos aptas às culturas.
Desta forma, e a partir das características
destas famílias, há muito o que refletir sobre as formas de intervenção junto a esse público e a geração
de políticas públicas de apoio. A intervenção técnico
-produtiva deve, necessariamente, considerar os valores culturais e familiares e os objetivos das famílias
que não são apenas mais produtividade. Restringir ou
atribuir apenas aos aspectos técnicos as dificuldades
é desconsiderar toda a lógica referida.
Por outro lado, considerar como uma seqüência linear em que existem os avançados (adotadores de tecnologias “modernas”) e os atrasados (não
adotadores ou adotadores parciais de tecnologias
“modernas”) significa colocar como se fossem dos
produtores as aspirações técnicas oriundas dos técnicos. E, além disso, significa restringir as formas de
produção a um padrão único, ideal e hegemônico que
desconsidera os conhecimentos frutos da vivência
e as maneiras alternativas de produção, isto é, só a
tecnologia levada pela extensão e assistência técnica (e por conseguinte fruto da pesquisa) é que pode
modificar a realidade encontrada.
Assim se evidencia a necessidade de, cada
vez mais, se estabelecerem critérios e metodologias
que permitam conhecer a realidade e possibilitem
também estabelecer formas e estratégias diferentes de trabalho com este público considerando a sua
realidade e valorizando os seus objetivos e as suas
questões culturais.

Traços e Vozes do Pampa
por Gustavo Martins

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

Sona o badalo do cincerro cantador
Como um primor clareia cada manhã
No dia- a- dia, a bota calçando o estrivo
Mais sensitivo ao grito largo de um tajã

De cada ciclo que se encerra és esperança
De quem não cansa campeando um futuro novo
É quem produz e traz o campo no olhar
Pra alimentar a razão de ser, de um povo.

Sovar potreiras ouvindo o ranger do arreio
No xucro anseio de partilhar vida e tempo
Cuidando o campo e tudo que nasce aqui
E o que vivi me deu força como os ventos

As cores que vestem os campos desse rincão
Nascem do chão florescendo ao sol, mais vivo
Nutrindo os bichos, com suas diversidades,
Vivacidade que abriga o campo nativo.

A imagem pampa da vaca lambendo a cria
Tantos olhares de uma lua prateada
O retrato antigo se fazendo em poesia
E a noite inspira minha alma enluarada

Na superfície das planuras, pampa aberto.
Me achei liberto em alma de horizonte imenso
Avisto ao longe o porvir a cada passo
E ao trote faço, sonhos em caminho extensos...
Primavera, Dom Pedrito, 2018.
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Aos olhos do campo
por Gustavo Martins

Graduando em Medicina Veterinária.
Artista Plástico.
E-mail: gustavosjmartins@hotmail.com
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Ecoa outro canto na voz dos açudes
O tempo que mude, eu não mudo por nada...
Buscando lonjuras por entre varzedos
Guardando os segredos de coisas passadas

Bebendo horizontes na estrada que faço
E sempre renasço aos olhos do campo
Que sabe os motivos na fé que sustento
E seguem do tempo a razão do meu canto!

Na prece dos bastos me fiz peregrino,
No trono genuino, altar dos charruas
Aos olhos do campo, achei a morada
E a paz serenada... das noites xiruas

-Na Benção de Deus- que escolta os andejos
E esta no que vejo, o ensino ancestral
Na luz de um caminho - pra os rumos da vidaDe ter sua guarida sob as cruz de um bagual

Trago dentro d’alma as ânsias contidas...
Talvez de outras vidas, num grito guerreiro...
Sou eu mais pampeiro : chiripá e potreiras...
Em meio a poeira orquetado no oveiro!

E sobra meu canto, antigo, guerreiro...
Que soa altaneiro com o vento minuano
Resguarda a memória dos que foram antes
E hoje, andantes, deste céu pampeano.
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Manejo do campo nativo

de acordo com as estações climáticas

Glaucia Azevedo do Amaral
Zootecnista, Dra.,
Pesquisadora,
Secretaria da Agricultura
Pecuária e Desenvolvimento Rural

N

Adriana Kroef Tarouco
Med. Veterinária, Dra.,
Pesquisadora Secretaria
da Agricultura Pecuária e
Desenvolvimento Rural

o Rio Grande do Sul o ecossistema pastoril é formado pelo Bioma Pampa, o
qual compõe um dos seis biomas brasileiros. A vocação natural da região
é a pecuária, no entanto, quando os ajustes de
lotação são realizados sem considerar o quanto
de forragem é produzido, o desempenho animal
poderá ser prejudicado. Desta forma, conhecer o
potencial produtivo das pastagens naturais em
cada estação para melhor manejar o rebanho e
preservar o ecossistema do Bioma Pampa é fundamental.
O Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA/ SEAPDR) estudou estratégias de manejo que possibilitam aumentos de
produtividade na pecuária de corte e a conservação do Bioma. O efeito das diferentes taxas de
lotação no desempenho animal e produção de
forragem foram avaliados em uma área de 70 ha
de campo nativo de 2014 a 2016, totalizando 2
anos de avaliações. Os novilhos, da raça Braford,
foram manejados em pastoreio contínuo em quatro níveis de oferta de forragem: 4; 8; 12 e 16 %
(Kg MS verde /100 kg de PV/dia), o que correspondeu a taxas de lotação animal alta, média, baixa
e muito baixa, respectivamente.
O ajuste da taxa de lotação animal é uma

Flavio Varone
Meteorologista, Ms.,
Pesquisador Secretaria da
Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural

das estratégias adotadas que tem aumentado a
produtividade animal:

Outono/Inverno
Esta estação é caracterizada por temperaturas baixas, formação de geadas e baixos
índices de luminosidade ao longo do dia, o que
resulta em lento crescimento do pasto e baixa
qualidade, além disso, o Bioma Pampa caracteriza-se por espécies de plantas estivais, que tem
seu crescimento acelerado na primavera.
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Quadro 1- Condições climáticas históricas e durante o expe-

Primavera/Verão

rimento na região de Bagé

Durante a primavera as pastagens naturais
começam a rebrotar, aumentando assim, a quantidade e qualidade do pasto, pois as folhas novas
que surgem caracterizam-se por serem tenras e de
maior valor nutricional. Durante o verão, desde que
Os resultados de produtividade animal de- ocorram chuvas regulares, a vegetação campestre
mostram que o desempenho animal, expresso em tem seu crescimento acelerado fornecendo forraGMD foi prejudicado quando a taxa de lotação foi gem em abundância para alimentação do rebanho.
de média a alta (Figura 1). Nestas condições, os Além disso, nesta época do ano acontece a floanimais não conseguem ingerir a quantidade de ração e consequente ressemeadura das espécies
forragem e de nutrientes necessários diariamente nativas.
para manter níveis de produtividade e em consequência perdem peso. O melhor desempenho Quadro 2- Condições climáticas históricas e durante o expeneste período foi observado quando a taxa de lo- rimento na região de Bagé
tação na área foi diminuída, ou seja, quando se
ofertou pasto em maior quantidade e maior altura, resultando em estrutura de dossel que pode
ter oportunizado maior consumo e seletividade
Os resultados (Figura 1) demonstram que o
de forragem.
desempenho
animal individual, é melhor quando utiDurante o inverno, período mais crítico em
termos de taxas de crescimento e qualidade de lizamos taxas de lotação de médias a baixas, ou seja,
alimento para os ruminantes, recomenda-se di- maiores ofertas de forragem verde e pasto mais alto
(8 a 11 cm), o que favorece maior consumo e seletiminuir a lotação (0,5 UA/ha) para proporcionar
vidade da vegetação de maior valor nutricional.
maior disponibilidade de alimento. Estratégias
Durante a primavera-verão, pode-se mande melhoramento de campo nativo com sobrester taxas de lotação médias (1 a 1,2 UA/ha), o que
semeadura de espécies hibernais (azevém, tre- corresponde a uma oferta de forragem de 8 %, sem
vos, etc.) ou suplementação para categorias de prejuízos ao desempenho animal. Nesta época não é
maior requerimento nutricional (animais jovens, recomendável se utilizar taxa de lotação muito baixa,
novilhas prenhes) são alternativas para que o de- pois isso favorece o crescimento de algumas espésempenho não seja prejudicado neste período de cies de plantas que formam touceiras.
vazio forrageiro.
Figura 2 - DDPA Campanha - Área experimental manejada
com alta e baixa taxa de lotação, respectivamente.
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Figura 1 - Evolução do peso vivo dos novilhos ao longo de 2
anos de avaliação de acordo com a taxa de lotação

Artigo

Produtividade por área

Considerações Finais

Quando se avalia o ganho de peso por área
(Tabela 1), verificamos, em um primeiro momento,
vantagem para altas taxas de lotação, devido ao
maior número de animais por hectare. No entanto,
o manejo dos animais em potreiros com alta lotação apresentou o menor peso vivo ao final das
avaliações, não atingindo peso mínimo para venda (Figura 1). Neste caso, seria necessário permanecer com estes animais por mais tempo, utilizar
suplementação ou pastagem cultivada para terminação, onerando o sistema.

A estratégia de ajustar as taxas de lotação
ao longo do ano, respeitando o potencial de produção de pasto de cada ecossistema, é uma técnica
eficaz e não exige investimento financeiro.
É importante ressaltar que altas taxas de
lotação tornam o sistema pecuário ineficiente e
não rentável. Podem ainda, levar a um aumento
de espécies invasoras, não permitindo uma adequada ressemeadura das espécies nativas, como
consequência, ao longo prazo haverá diminuição
na diversidade florística em grandes áreas de campo nativo.

Tabela 1- Ganho de peso vivo por área – kg PV/ha

Fotografia: RICARDO MOGLIA PEDRA.
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Saúde Animal

Manejo sanitário
Brunele Weber Chaves
Médica Veterinária- MSc. Ciência e
Tecnologia de Alimentos
Fiscal Estadual AgropecuárioSecretaria da Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural/RS
bruniweberchaves@hotmail.com

de bovinos e ovinos

O

crescimento da bovinocultura do país,
tem se destacado nos últimos 20 anos,
acompanhando o aumento das demandas por proteína animal, tanto no mercado interno como externo (FREITAS, 2012).
Entretanto, apesar de possuirmos o maior
rebanho de corte do mundo, ainda apresentamos contrastes em sua produção e dificuldades
de controle sanitário (VIEIRA & QUADROS, 2010).
Os componentes do manejo sanitário buscam evitar, eliminar ou reduzir ao máximo a incidência de
doenças no rebanho, para que obtenha um maior
aproveitamento do material genético e consequente aumento da produção e produtividade (VIEIRA &
QUADROS, 2010), visando assim equilíbrio entre
saúde e produção animal. FREITAS (2012) ainda
diz que para manter a saúde animal, alguns programas sanitários que adotam medidas preventivas como vacinação são impostos pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e
pelos órgãos estaduais de defesa sanitária animal,
com intuito de proteger a saúde e o bem-estar animal, que atuam em saúde pública por meio da prevenção da transmissão de zoonoses e de doenças
transmitidas por alimentos.
Quando se aborda o tema sanidade, três
pontos são importantes a fim de tomar as decisões pertinentes: os possíveis agentes infecciosos
causadores das doenças, os hospedeiros e os fatores ambientais. Esses três pontos formam uma
tríade que deve receber atenção equivalente. Muitas doenças passíveis de acometer bovinos, ovinos e outros animais tem aspectos multifatoriais
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de ocorrência justificando assim a necessidade de
atenção a tríade citada.
Outro ponto importante quando se fala de
sanidade animal é o chamado “efeito iceberg”, ou
seja, há a tendência a visualizar apenas o que se
encontra “sobre a água”, mas esta é apenas um indicativo do problema, o que de fato está ocorrendo
muitas vezes não é visível ou não se manifesta tão
claramente. De forma semelhante muitas doenças
ocorrem nos rebanhos, quando é possível visualizar sinais clínicos nos animais ou mesmo mortalidade, é apenas um indicativo do problema instalado e muitas vezes, neste ponto torna-se difícil a
intervenção.
A implementação correta de medidas preventivas e curativas de controle sanitário, e o nível de atenção adequado dispensado ao rebanho,
além de aumentar a produtividade, assegura também a produção de alimentos saudáveis e isentos
de resíduos nocivos à saúde humana.
Para que ocorra uma melhoria na produção
com a consequente rentabilidade, devem-se considerar os seguintes quesitos ligados a uma boa
produção animal: o melhoramento genético, os fatores ambientais, nutrição e manejo sanitário dos
animais (VIEIRA & QUADROS, 2010). Trata-se da
pirâmide da produção (figura 1), onde é possível
visualizar a nutrição (alimentação) como base de
toda a estrutura, caso haja falha nesse ponto, investimentos em sanidade, genética e manejo não
serão suficientes a fim de manter níveis economicamente viáveis na produção animal, independente da espécie e tipo de produção.

Saúde Animal

Pirâmide da produção animal:

As principais doenças que acometem os
animais de produção são as bacterianas, virais,
parasitárias e fúngicas. Há ainda doenças importantes relacionadas a questões nutricionais. As
doenças podem ainda ser classificadas de acordo com a consequência principal para os animais,
como reprodutivas, respiratórias, digestivas. Há
ainda a possibilidade das doenças que acometem
os animais serem transmitidas aos seres humanos,
neste caso são consideradas como zoonoses.

Vacinas
É de extrema importância a adoção de
boas práticas de manejo dos animais (com adoção
dos preceitos de bem estar animal) e boas práticas de higiene sempre na aplicação de quaisquer
tratamentos sejam preventivos ou curativos. Quadro abaixo adaptado de Brasil (2009) e Oliveira
(2006).

2) Doenças parasitárias

Principais doenças bacterianas e víricas
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LAND-USE PLANNING BASED ON ECOSYSTEM SERVICE ASSESSMENT: A CASE STUDY IN THE SOUTHEAST PAMPAS OF
ARGENTINA
Barral María Paula; Maceira Néstor Oscar
National Research Council of Argentina (CONICET), Argentina b EEA
Balcarce, National Institute of Agricultural Technology (INTA), 7620
Balcarce, Buenos Aires, Argentina

RESUMO: Um protocolo metodológico para avaliar estratégias de avaliação ambiental foi desenvolvido para
incorporar a validação de serviços ecossistêmicos em
planos de uso da terra. O protocolo foi aplicado no planejamento de uso da terra em Balcarce, um departamento representativo da região Sudeste dos Pampas
da Argentina. A abordagem dos serviços ecossistêmicos foi utilizada para validação de critérios para os 14
principais ecossistemas classificados na área estudada,
onde a agricultura é a principal atividade econômica. O
fornecimento de sete principais serviços ecossistêmicos relacionados a funções de regulação ou produção
de alimento foram estimados para cada ecossistema
usando um conjunto de indicadores que integram variáveis climáticas, de vegetação e da terra. A avaliação de
mudanças no uso da terra mostrou aumento significativo na agricultura nos últimos 20 anos, que afetou principalmente as pastagens nativas. O impacto ambiental desta substituição da vegetação variou conforme o
ecossistema e a área. Elevações e zonas ripárias foram
identificadas como áreas chave para a conservação das
pastagens naturais para prover serviços ecossistêmicos
de regulação e paisagens agrícolas. Com base nesta
análise, um zoneamento preliminar foi proposto, com o
objetivo de reter níveis críticos dos serviços ecossistêmicos de suporte e regulação sem sacrificar significativamente a produção de alimentos. A avaliação ambiental
estratégica dos serviços ecossistêmicos parece ser uma
ferramenta poderosa para prevenir custos ambientais
negativos dos planos de uso da terra que podem permanecer despercebidos pelas técnicas tradicionais de
avaliação ecossistêmica.
WORLDWIDE EVIDENCE OF A UNIMODAL RELATIONSHIP BETWEEN PRODUCTIVITY AND PLANT SPECIES RICHNESS.
Fraser et al. 2015. Plant Ecology. 17 JULY 2015 • Vol. 349. Issue
6245. DOI: 10.1126/science.aab3916
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RESUMO: A busca por predições da diversidade de espécies ao longo de gradientes ambientais tem desafiado ecologistas há décadas. O modelo humped-back
(HPM) sugere que ocorre um pico da biodiversidade
vegetal em níveis intermediários da produtividade. Na
baixa produtividade poucas espécies conseguem tolerar
o estresse ambiental, e nas mais elevadas produtividades vegetais poucas espécies altamente competitivas
dominam na vegetação. Ao longo do tempo o modelo
HPM tem se mostrado controverso, e estudos recentes
afirmam refutá-lo. O estudo mostra o uso de dados a
partir de levantamentos coordenados em diversas áreas de pastagens naturais ao redor do mundo e compreende uma ampla gama de locais de distintos níveis de
produtividade, sendo fornecidas evidências para apoiar
o modelo HPM nas extensões regionais e globais. As
relações descritas neste trabalho fornecem uma base
para pesquisa futura sobre os fatores locais, de paisagem e históricos que mantem a biodiversidade. O pico
de diversidade é conduzido por dois processos opostos.
Em ecossistemas improdutivos com reduzida biomassa vegetal, a riqueza de espécies é limitada pelo stress
abiótico, tais como escassez de água e nutrientes minerais, os quais poucas espécies conseguem tolerar. Em
contraste, nas condições mais produtivas que geram
maior biomassa de plantas, acredita-se que a exclusão
competitiva devido a um pequeno número de espécies
altamente competitivas possa restringir a riqueza em
espécies. Outros mecanismos que podem explicar a relação unimodal entre a riqueza de espécies e a biomassa incluem o distúrbio, a história evolutiva e limitação
da dispersão e a redução na densidade total de plantas
em comunidades produtivas.
ACIDIFICAÇÃO DO SOLO SOB FERTILIZAÇÃO NITROGENADA
DE LONGO PRAZO EM CAMPO NATIVO COM INTRODUÇÃO DE
AZEVÉM.
Cecagno Et al. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, RS, Brasil. dcecagno@hotmail.com.
DOI: 10.5965/223811711812019263 Revista de Ciências Agroveterinárias 18 (2): 2019 Universidade do Estado de Santa Catarina

RESUMO: A pastagem nativa é uma importante fonte
de alimentos na produção de bovinos e ovinos no bioma
Pampa. A introdução do azevém e a fertilização nitroge-
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nada são alternativas que visam intensificar a exploração pecuária de forma mais sustentável. Este trabalho
teve por objetivo avaliar os efeitos de doses de nitrogênio em cobertura em pastagem nativa com introdução
de azevém nos indicadores de acidez do solo. O experimento consistiu de uma sucessão secundária da pastagem natural submetida ao pastejo contínuo. A área foi
calcareada, e foram utilizadas três doses de nitrogênio
em cobertura, correspondendo a 0, 100 e 200 kg ha-1
ano-1 de nitrogênio. Foram realizadas a avaliação de
saturação por bases, saturação por alumínio e pH nas
camadas de 0-10 e 10-20 cm. Na camada de 0-10cm,
para cada 100 kg ha-1 ano-1 de nitrogênio aplicado em
cobertura, o pH decresceu 0,27 unidades. Na camada
de 10-20cm o pH decresceu de 5,3 até 4,7 e 4,6 com a
aplicação de nitrogênio na dose de 100 e 200 kg ha-1
ano-1, respectivamente. A fertilização nitrogenada de
longo prazo em campo nativo com introdução de azevém resultou em acidificação do solo até a profundidade de 20cm.
ECOSYSTEM SERVICES AND MANAGEMENT PRACTICES: VIEW
OF SOUTHERN CAMPOS CATTLE FARMERS.
Sarmento et al., 2020. E-mail: marcelobs05@hotmail.com. In: RIBEIRO, J.C.; SANTOS, C. A. Competência Técnica e Responsabilidade
Social e Ambiental nas Ciências Agrárias 2. 109-121.p

RESUMO: A pecuária com base em campos naturais
constitui-se na principal atividade agropecuária dos
Campos Sulinos. O adequado manejo e conservação
destes campos dependem principalmente das ações
dos pecuaristas, pois mais de 70% das áreas campestres são privadas. Nesse sentido, é de fundamental relevância a compreensão dos valores e práticas de manejo conduzidas pelos produtores. O trabalho teve como
objetivo compreender a visão e as práticas realizadas
pelos pecuaristas da região em relação ao manejo do
campo nativo e sua conservação. Foi conduzido um levantamento do tipo “survey” com 50 pecuaristas, a partir de um questionário aplicado via Google docs na rede
social Facebook de 20 de março a 16 de julho de 2018.
O estudo mostrou que os pecuaristas reconhecem os
valores e benefícios dos campos, porém, destacam que
necessitam de inventivos para a melhoria no manejo e
conservação dos campos, dentre os quais, pode-se citar:
crédito subsidiado para compra de insumos, assistência técnica e capacitação aos produtores e técnicos e
o pagamento pelos serviços ambientais. Com base no
Millenium Ecosystem Assessment foi possível separar
os valores e benefícios relatados pelos produtores nos
seguintes tipos de serviços ecossistêmicos: provisão,
regulação/suporte e culturais. Conclui-se que os pecuaristas da região dos Campos Sulinos reconhecem a multifuncionalidade da vegetação campestre, porém, precisam de incentivos públicos e privados para que possam
promover a melhoria no manejo dos campos bem como
sua conservação.

FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF FEED ITEMS IN PAMPA
GRASSLAND, BASED ON THEIR NEAR-INFRARED SPECTRUM
Júlio Cezar Rebés Azambuja Filho; Paulo César De Faccio Carvalho;
Olivier Jean François Bonnet; Denis Bastianelli; Magali Jouven.
Rangeland Ecology & Management. February 2020. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.rama.2020.02.001

RESUMO: Pastagens nativas que apresentam elevada riqueza botânica produzem uma gama variada de
itens da dieta de herbívoros. A seleção da dieta ocorre
na escala do bocado e, em escala diária, a soma dos
bocados que compõem o consumo determina as características da dieta. O objetivo deste artigo é trazer
uma contribuição original para a compreensão da seleção da dieta em ambientes de forrageamento diverso como as pastagens naturais do Pampa. Os tópicos
a serem estudados são: 1) aprimorar o manejo do pasto nos ecossistemas do Pampa; 2) avaliar a habilidade
das pastagens nativas de alimentar um rebanho com
o propósito de reduzir a suplementação e aumentar a
sustentabilidade econômica dos sistemas extensivos.
A hipótese é a de que a informação contida nos espectros infravermelhos das amostras de plantas corresponde ao potencial de bocados, que pode ser útil
para estabelecer categorias funcionais de bocados, o
que, por sua vez, pode ser usado para compreender e
manejar ecossistemas pastoris. Analisamos o espectro
infravermelho próximo (NIRS) de 1515 bocados coletados em 2012 usando o método de monitoramento
continuo de bocados aplicado em novilhos em pastejo
continuo no Pampa, em cinco intensidades de pastejo
(delineamento em blocos ao acaso com duas repetições, aplicados desde 1987). Com base nos principais
comprimentos de onda, uma classificação estatística
de amostras de bocados foi produzida e cinco classes
foram descritas: 1) pequenos bocados em gramíneas de áreas baixas e gramíneas rasteiras; 2) bocados
médios em arbustos e gramíneas baixas; 3) pequenos
bocados em Poaceae rasteiras e espécies mistas; 4)
grandes bocados em touceiras de Poaceae e; 5) bocados extragrandes em touceiras fibrosas de Poaceae e
Apiaceae. Com a finalidade de avaliar o valor funcional
da classificação, testamos a habilidade de haver mudanças sazonais considerando a composição da pastagem e descrever as variações no consumo animal
em condições contrastantes de pastejo. Concluímos
que o NIRS é um bom indicados para estabelecer classes funcionais de itens da dieta que pode ser utilizado
para compreender o comportamento sob pastejo e a
composição da dieta de herbívoros. Nossa abordagem
foi testada nas pastagens naturais do Pampa pastejadas por bovinos, mas poderia ser aplicada em uma
ampla gama de ecossistemas, dado que a composição química é mais relevante para a seleção do que a
acessibilidade do item alimentar.
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com a liderança, ou seja, a capacidade de mobilizar
as pessoas para que os resultados desejados sejam
Para melhorar o resultado de qualquer em- alcançados, e isto, não é apenas distribuir tarefas,
presa faz-se necessário a adoção de modelos de mas também influenciar e motivar os funcionários
gestão eficientes. No entanto, na atividade agrope- da empresa de maneira positiva.
cuária, a gestão ainda é precária, e na nossa visão, isto pode estar relacionado ao desconhecimen- Tipos de gestão
to dos impactos que ela traz. O desconhecimento
está relacionado ao processo racional da tomada
Nas empresas rurais podemos identificar
de decisão, em que o produtor rural, neste caso o três tipos de gestão, de produção, de recursos hupecuarista, tem preferência por ocupar seu tempo manos e a financeira. Nesta matéria abordaremos
assumindo tarefas de cunho operacional, relaciona- a gestão financeira focada na gestão de custos de
das com o manejo dos animais, em vez de dedicar- produção na pecuária de corte, na esfera da contase a atividades ou funções gerenciais que facilitem bilidade gerencial, por ser a principal preocupação
a tomada de decisões sobre o negócio. Com isto, do pecuarista brasileiro, segundo um estudo realinão estamos dizendo que as atividades operacio- zado em parceria entre a Embrapa, Unipampa e o
nais não são importantes para o funcionamento do NESPro/UFRGS em 2018. A contabilidade gerencial
negócio. Contudo, o gestor deveria delegar mais as é voltada para a gestão interna do negócio, contarefas e investir seu tempo, principalmente nas templando todo o processo de identificação, menfunções gerenciais.
suração, registro e reporte dos eventos econômicos
As funções gerencias envolvem o processo que ocorrem dentro da propriedade rural, visando
de planejamento, organização e controle da pro- subsidiar o processo decisório em todas as etapas
priedade rural, como descrito pela Teoria Clássica do processo de gestão.
defendida por Fayol (1981). Planejar significa estaRecentemente estivemos na cidade de Rio
belecer os objetivos da empresa e por quais cami- Pardo (RS), ministrando uma palestra sobre os cinco
nhos se chegará a eles. Organizar, por sua vez, está fatores chaves para o sucesso na pecuária de corte.
relacionado em como colocar em prática tudo aquilo Ao perguntarmos para os produtores da região se
que foi planejado, organizando os recursos do siste- algum deles conhecia seu custo de produção por
ma de produção, ou seja, definindo de que maneira hectare ou por quilograma de peso vivo produzido,
o projeto será realizado e distribuindo-o entre as não obtivemos nenhuma resposta. Paradoxalmenpessoas correspondentes. Dirigir vem ao encontro te, se fizermos esta mesma pergunta a um grupo
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de padeiros, provavelmente eles saberão quanto
custa produzir uma unidade de pão francês. Neste momento, poderíamos refletir sobre o porquê da
dificuldade do produtor rural obter seus custos de
produção.
De acordo com a nossa experiência, a resposta está relacionada principalmente com quatro
fatores. O primeiro, está associado com a complexidade do ciclo da produção da pecuária, principalmente na cria, onde a obtenção do custo de
produção de um bezerro desmamado, por exemplo,
compreende um período de tempo de aproximadamente 20 meses, sendo três meses de acasalamento, 9,5 meses de gestação e sete meses de lactação
até ocorrer a desmama (Figura 1).
O segundo fator é o desconhecimento sobre
quais dados coletar para compor o indicador final
de custo. O terceiro fator é a dificuldade de sistematizar a coleta de dados e por fim, o quarto fator,
é falta de disciplina na coleta de dados.

Qual a importância dos custos de produção na
pecuária de corte?

tas, como por exemplo, avaliar se vale ou não a
pena suplementar uma determinada categoria animal dado um conjunto de condições.
Investimento, custo e despesa
Outro ponto fundamental quando se fala
em gestão de custos é compreender os conceitos
de investimento, custo e despesa, por permitirem
estruturar adequadamente a matriz de custos. Investimento é o dispêndio por ocasião da compra de
bens e serviços, normalmente apresentando uma
durabilidade superior a 12 meses e incorrendo com
custo de depreciação, por exemplo, a compra de
um tronco de contenção ou uma balança eletrônica
para pesagem de animais. O custo, por sua vez, é a
expressão monetária do consumo, da utilização ou
da transformação de bens ou serviços no processo
de produção de outros bens ou serviços.
Para que um evento seja caracterizado como
custo é preciso satisfazer dois requisitos. O primeiro, que haja a ocorrência de consumo e utilização
ou transformação de um recurso econômico, e o segundo, que seja com o objetivo de produzir bens ou
serviços. Na pecuária de corte podemos citar como
exemplos de custos, a suplementação, o manejo reprodutivo e sanitário e a mão de obra, entre outros.
Já a despesa é a expressão monetária do consumo
ou utilização de bens ou serviços no processo de
administração geral da propriedade com o objetivo
de gerar receita. Na prática, os investimentos geram custos de depreciação, que devem ser alocados
como custos fixos na rubrica depreciação dentro da
matriz de custo e dependendo da metodologia adotada para construir a matriz de custo, as despesas
administrativas podem ser alocadas como custos
variáveis, como é o caso na metodologia do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária
(IMEA).

O cálculo do custo de produção é uma ferramenta útil e objetiva e é a base para conhecer o
resultado econômico do negócio. Já que subtraindo
os custos de produção da receita, pode-se conhecer
a margem de lucro do sistema de produção. Além
disto, o cálculo do custo de produção possibilita Custos fixos e variáveis
subsidiar decisões gerenciais de curto prazo, medir
a capacidade de pagamento, definir a viabilidade
Custos fixos são aqueles cujo montante não
econômica de uma tecnologia e subsidiar propos- é afetado pelo volume de produção, dentro de de-
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terminado intervalo do nível de atividade. Os custos
variáveis são aqueles cujo montante é afetado de
maneira direta pelo volume, dentro de determinado
intervalo do nível de atividade. A variabilidade dos
custos refere-se a sua dimensão física quantitativa.
A variação em termos monetários é consequência.
Não é possível mencionar, com certeza absoluta,
exemplos definitivos e indiscutíveis de custos fixos
e variáveis, pois cada caso deve ser analisado à luz
das específicas circunstâncias.
No entanto, na bovinocultura de corte, podemos citar como exemplos de custos fixos, a depreciação de benfeitorias, a depreciação de máquinas
e implementos, os encargos sociais e trabalhistas
e a manutenção de benfeitorias. Como exemplos
de custos variáveis, podemos citar a mão de obra
temporária, a suplementação, o manejo sanitário
e reprodutivo e a manutenção de máquinas e implementos. O somatório dos custos fixos e variáveis
compõe o custo operacional, que é o custo incorrido
para a produção em um período determinado e poderá ser expresso por unidade de área e/ou produto,
ou seja, o custo por hectare e/ou por quilograma de
produto.
Esta classificação entre fixos e variáveis
possibilita fazer um melhor planejamento operacional, mensuração do risco operacional, cálculo do
ponto de equilíbrio, gerenciamento dos custos com
eficiência e eficácia e compreensão do método de
custeio.
Renda dos fatores e custo total
A renda dos fatores de produção está compreendida pela remuneração esperada sobre capital
e a remuneração pelo uso da terra. Para calcular o
custo de oportunidade do capital procede-se com
o somatório de todos os ativos fixos que compõe
o sistema produtivo multiplicado pela taxa de juros desejada. A remuneração pelo uso da terra considera a área utilizada para conduzir a atividade
multiplicada pelo preço modal de arrendamento na
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região onde opera a atividade. O somatório do custo operacional com a renda dos fatores compõe o
custo total da atividade (Figura 2).
No nosso entendimento, a renda dos fatores
só deve ser considerada para avaliar se o investidor deve ou não entrar ou permanecer na atividade, ou seja, é uma ferramenta de decisão. De forma
pragmática, por exemplo, se o preço de mercado do
quilograma de peso vivo produzido for superior ao
custo total, deveria se considerar entrar na atividade, caso contrário, não. Diante disto, sugerimos que
para fins gerenciais, utilize-se o custo operacional,
ou seja, desconsiderando-se a renda dos fatores.
Visando materializar todos os conceitos
abordados até aqui, LOS ESTRIBOS, com muito esmero, elaborou especialmente para você, nosso
caro leitor, uma matriz considerando as principais
rubricas de custos de produção, agrupadas em custos variáveis, custos fixos e renda dos fatores para
as fases de cria, recria-engorda, e ciclo completo da
bovinocultura de corte (Tabela 1).
Tabela 1. Custo de produção da bovinocultura de
corte.
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Considerações Finais
O entendimento dos custos de produção na
pecuária de corte é de suma importância para que

o gestor rural possa conhecer o resultado econômico do negócio e ainda fazer gestão estratégica
dos custos para melhorar o resultado da atividade.
Se você ainda não conhece o seu custo por hectare ou por quilograma de peso vivo produzido,
encorajamos você a criar uma rotina disciplinada
de registro de todos os dispêndios do sistema de
produção. Este é o primeiro passo para construir o
conhecimento do custo de produção em sua empresa rural. E se você, caro produtor rural, sente
que necessita de auxílio para conhecer os números
do seu negócio, LOS ESTRIBOS coloca-se inteiramente a sua disposição para assessorar a gestão
econômica do seu negócio.

Fotografia: RICARDO MOGLIA PEDRA.
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O

O que a conservação
da natureza no Pampa
Gaúcho pode dizer sobre
nós mesmos? Uma discussão
sobre a necessidade de manter
nossos recursos naturais

Bioma Pampa é o segundo menor, em
extensão territorial, entre os seis grandes Biomas Brasileiros. Este território que
avança pelo Uruguai e parte nordeste da
Argentina é formado por grande mosaico de paisagens campestres com vegetação florestal, arbórea,
grande parte das vezes restritas às áreas de baixadas ou concentradas sobre as redes de drenagens,
estando assim muito associadas às margens dos
cursos d’água.
Embora as formações arbóreas no Pampa
ainda possam se apresentar de outras formas neste variado ambiente, como os capões e butiazais
(por exemplo) a paisagem sulina apresenta uma característica que se conserva na sua imagem típica:
amplas áreas com vegetação arbórea escassa formando matas de galerias ou distribuídas sobre os
banhados e um extenso - e quase contínuo - tapete
herbáceo que cobre uma paisagem de movimentos
suaves. Essa conformação típica da cobertura vegetal observada hoje no Pampa, entretanto, deve-se,
em grande medida, pelas ações do homem historicamente desenvolvidas neste ambiente. Logo, o
Pampa “típico” é mais um produto do homem e suas
atividades do que um ambiente original.
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Uma visão da vegetação campestre com a
presença de pastagem e o gado, com pequenos capões de Corticeiras-do-banhado (“Ceibais”, Erythrina
crista-galli) na Região da Serrilhada, Bagé, RS.
Entretanto, é um engano pensar que sobre
esta paisagem relativamente homogênea da Campanha (muitas vezes bastante alterada pelo uso de
pastagens, como mostrada na imagem), não reside uma significativa diversidade, tanto de espécies
vegetais quanto animais de todos os portes, com
inúmeros representantes endêmicos deste grande
espaço territorial. Há sim uma gama de organismos
que são particulares do Pampa. Plantas e animais,
muitos deles poucos conhecidos (ou ainda totalmente desconhecidos) pela ciência, mas que certamente estão envolvidos nas intrincadas relações
ecológicas que mantém o equilíbrio natural do Bioma e a sua capacidade de se reestabelecer, a cada
marcada estação que caracteriza este ambiente sul
-brasileiro.
Todos os grandes espaços naturais do Brasil,
com as características ambientais particulares de
cada Bioma são relevantes na distribuição da biodiversidade brasileira. Entretanto, devemos considerar
que o Bioma Pampa, no qual desenvolvemos grande parte das atividades econômicas especialmente
às relacionadas à tradicional figura do gaúcho, é o
menos protegido legalmente, em área, em todo o
território nacional.
Este é, segundo o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, o único dos Biomas brasileiros que não teve sua área protegida natural alterada nas últimas duas décadas, enquanto que,
em todos os demais Biomas suas áreas protegidas
foram ampliadas neste mesmo intervalo de tempo.
Em uma análise rápida dos dados dos Indicadores
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Ambientais Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e, considerando apenas os dois
menores Biomas nacionais, percebe-se que, embora
o Pantanal tenha uma área 53 % menor do que o
Pampa, ele possui 70 % a mais de território protegido por lei, o que possibilita maior segurança aos
ambientes e organismos ali distribuídos.
Em função da sua topografia e composição
florística, o Bioma Pampa é muito vocacionado para
prática agrícola e a pecuária. Esta última representa
a atividade econômica historicamente desenvolvida
da metade sul do estado, por onde o Pampa se distribui. Entretanto, é necessário considerar que: (a)
ampliar as áreas protegidas no estado pode constituir estratégia importante para a conservação de
espécies animais ou vegetais mais sensíveis, raras
ou ameaçadas de extinção e (b) um conjunto de
outros fatores relacionados à conservação da natureza em todas as suas áreas deve ser observado.
Especialistas em todo o mundo concordam que os
principais riscos à biodiversidade devem ser conhecidos por qualquer um que desenvolva atividades
em uma determinada região e, desta forma, todos
podem se constituir em agentes ativos da conservação do meio ambiente:
1. A redução de hábitats naturais e fragmentação de ecossistemas
Alterações nos ambientes naturais (áreas naturalmente florestais que passam a compor
ambientes campestres por desmatamento, ou o
contrário: áreas de características campestres que
são utilizadas para o cultivo de espécies arbóreas,
normalmente exóticas). A fragmentação de ecossistemas a que se refere este aspecto seriam as
alterações de paisagens contínuas com a divisão de
áreas de ocorrência das espécies em espaços cada
vez menores. Tal divisão em pequenos fragmentos
afeta diretamente a capacidade se sobrevivência
dos organismos por que altera a dinâmica de fatores relacionados à manutenção de suas populações.
2. A introdução de espécies exóticas
Sejam espécies animais ou de plantas, tal
introdução pode se tornar um grave problema ambiental, já que estas espécies dificilmente podem
ser controladas naturalmente nos novos ambientes.
Desta forma, competem em grande vantagem com
as espécies nativas. Estes organismos, com menor

ação de patógenos e predadores quando introduzidos em uma área nova, normalmente estarão relacionados a retornos, como os prejuízos econômicos
diretos, em um médio ou longo prazo.
3. Sobre exploração dos ambientes
A busca pelo “máximo rendimento” nas atividades econômicas, embora seja um aspecto almejado pelos produtores, pode constituir, para aqueles
que praticam estas atividades em desacordo com
as normas ambientais básicas (como o respeito às
áreas de preservação permanente), graves prejuízos à dinâmica natural, podendo afetar inclusive
outros elementos naturais abióticos (como a qualidade química e física de cursos de água e lençóis
freáticos, alterações em áreas de depósito de sedimentos, entre outros exemplos).
A extensa área de cultivo de soja na região
de Bagé que se instalou nos últimos anos mostra
um exemplo de como a atividade econômica pode
afetar a distribuição natural de plantas e animais
que são substituídos pela prática agrícola.
Mas... como conviver com a necessidade de
produzir e obter a vantagem econômica de uma cultura promissora em uma região vocacionada para
a agricultura e com a necessidade de conservar a
natureza?
A resposta não é simples.
Exige uma discussão ampla de quais ações
cada produtor poderia realizar para garantir que a
vida natural no Pampa possa seguir existindo em
consórcio com a atividade econômica.
Entretanto, algumas ideias iniciais podem
ser propostas:
a. O respeito irrestrito às áreas de preservação permanentes (APP), especialmente as áreas
florestais nas margens de rios, nos topos e em encostas de morros, sempre que necessário sendo realizada a recomposição florestal, utilizando mudas
de espécies nativas e um assessoramento técnico
para que a ação de recomposição seja efetiva.
b. Constante atualização do conhecimento
sobre nossa fauna e seu comportamento, especialmente a alimentação: a caça ou morte indiscriminada a diversas espécies de animais, como
serpentes, gambás, graxains-do-campo é, normalmente, justificada por argumentos absolutamente
equivocados.
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c. Valorização econômica de produtos derivados da agricultura familiar, que não utiliza ou
utiliza menores quantidades de defensivos químicos, ou aqueles produtos derivados de áreas naturais menos alteradas, sobretudo pastagens nativas.
A valorização destes produtos mantém ativa uma
cadeia que gera volumes importantes de recursos
alimentares que determina sustento econômico a
famílias que, de outra forma, não poderiam se manter no campo.
d. A observação cuidadosa das orientações
técnicas quanto a destinação final de resíduos de
produção (embalagens e descartes) e às dosagens
e uso de defensivos e medicamentos, bem como
quanto a destinação final de efluentes e resíduos
domésticos no meio rural.
e. Preferência aos usos de plantas nativas
para a recomposição de áreas nas propriedades,
especialmente as frutíferas nativas que atraem e
sustentam uma diversa fauna de aves, mamíferos e
outros grupos de animais.
f. Apoio à criação de áreas protegidas com o
objetivo de garantir a sobrevivência de populações
de animais ou plantas raras, sensíveis ou ameaçadas de extinção. Além de disciplinar a atividade produtiva que eventualmente pode ser realizada dentro de tais áreas.
Outras medidas poderiam ser apresentadas
e cada uma destas ainda poderia ser melhor discriminada, mas o que precisamos entender, a grosso
modo, é que o homem no Bioma Pampa sempre esteve, historicamente, associado - e de forma muito
íntima - ligado ao ambiente natural. Nem sempre,
entretanto, esta convivência observou a necessidade de conservação da natureza. Baseava-se na
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mera e na máxima exploração. Mas os tempos mudaram. Os homens também.
Assim, a conclusão de que é possível consorciar uma atividade econômica produtiva com a
conservação do meio ambiente parte de inúmeros
trabalhos científicos produzidos pelas nossas Universidades, órgãos de pesquisa e extensão rural. É
possível plantar e produzir, conservando nossos recursos naturais se usarmos o conhecimento técnico
disponível.
Por fim, complementando (e tentando propor uma resposta) à primeira pergunta deste texto:
“o que a conservação de nossa biodiversidade (única, distribuída pelo Pampa gaúcho e países irmãos,
este ambiente que nos orgulha ter herdado) pode
dizer sobre nós mesmos, seus herdeiros?”
- “Quem somos nós”, talvez seja uma resposta...
... somos aqueles que, sem o recurso do amplo conhecimento técnico disponível hoje sobre as
redes naturais, necessitaram explorar o ambiente
da forma que lhes foi possível?... ou somos os novos
ocupantes do Pampa, que, de posse de informação
- e inteligência - saberão produzir e manejar este
pedaço particular de nosso planeta, explorando e
mantendo a vida, numa nova forma de relação?
Se somos a espécie “inteligente” vivendo e
explorando economicamente uma região muito especial da Terra, cabe a nós a tarefa - e o compromisso moral - de garantir uma atividade sustentada, ao mesmo tempo, garantir a sobrevivência de
todas as outras espécies, que nesta região do mundo também brigaram - e continuam lutando, para
continuar ocorrendo.
Fotografia: RICARDO MOGLIA PEDRA.
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Alianza del Pastizal é uma iniciativa de
produtores rurais e parceiros institucionais
ligados à conservação ambiental, num esforço conjunto para promover a adoção de
modelos de produção sustentáveis no bioma Pampa.
Foi fundada em 2005 e tem sua governança atual
composta de um Conselho Diretivo formado por seus
sócios-fundadores no Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai; além de um Coordenador e uma Mesa Diretiva Nacional em cada país, essa última composta por
especialistas da ciência e tecnologia.
Através da implementação de boas práticas
de produção, estabelecimentos rurais membros da
Alianza del Pastizal buscam a melhoria da eficiência
econômica, mitigação dos impactos ambientais, conservação da biodiversidade e manutenção da essência sociocultural do Pampa.
No Brasil, o trabalho da Alianza del Pastizal
ganhou um arranjo multi-institucional envolvendo
a Sociedade para Conservação das Aves no Brasil
(SAVE Brasil), o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), o Banco Regional de Desenvolvimento
(BRDE), a Cooperativa de Crédito Sicredi (SICREDI), o
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicatos
de Produtores Rurais parceiros da iniciativa. Juntos,
desenvolvem o projeto “Conservação da biodiversi-

dade aliada à produção agropecuária no Bioma Pampa”.
Esse projeto possibilitou ações de capacitação e assistência técnica aos produtores membros,
bem como linha de crédito com incentivo financeiro
não reembolsável aos produtores. Também oportunizou a confecção de um sistema de certificação e
gestão das fazendas certificadas.
Nesses últimos dois anos, a adesão voluntária de produtores rurais à Alianza del Pastizal cresceu mais de 100 %, passando de 116 para
aproximadamente 240 propriedades certificadas.
Os produtores membros têm a oportunidade de
participar de um programa de carne certificada
com bonificação direta na venda de animais à indústria, remates exclusivos com agregação de valor em categorias de fêmeas, entre outros benefícios.
Não existe nenhum tipo de investimento financeiro para o produtor integrar o quadro de membros da Alianza del Pastizal. O principal requisito é
o espírito de produtor conservacionista e que sua
propriedade mantenha pelo menos 50 % da área
total como campo natural do bioma Pampa. Mais
informações e novas solicitações de adesão estão
disponíveis em www.alianzadelpastizal.org.br.
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l movimiento global que apoya y promueve
la ganadería sostenible, ha desarrollado el
entendimiento de que el éxito del mismo requiere de gran inversión monetaria y de recursos, no solamente en la parte técnica y científica,
sino también en la parte social en comunidades ganaderas. Algunas instituciones gubernamentales en
Latinoamérica, descubrieron la importancia de desarrollar estos dos aspectos de la ganadería en conjunto, y hoy se ven los resultados en programas bien
establecidos y a la espera de un impacto positivo a
largo plazo. Este tipo de programas generalmente
contemplan las amenazas que el cambio climático
puede traer sobre ciertas prácticas ganaderas y a las
comunidades que dependen de estas (Landini et al.,
2015; Landini at al., 2016). Este tópico cobra especial
importancia, cuando la ganadería es parte de las tradiciones culturales de un lugar; ya que más que una
práctica de producción, es un modo de vida. La inversión en la sostenibilidad de los recursos naturales
críticos para la ganadería, de igual manera se vuelve
una inversión para la sostenibilidad de las tradiciones
culturales de esa región. En el caso de la ganadería
sostenible, el recurso hídrico y el suelo son los dos recursos naturales que requieren de más atención para
una producción ganadera exitosa y duradera.
Uno de los conceptos más importantes a entender en esta conversación es el de comunidades
de cuencas. Una cuenca hidrográfica es un territorio
en donde la precipitación, sea lluvia o nieve, viaja a
una red de agua superficial (ej. arroyos, ríos) y/o subterránea (ej. acuíferos, ríos subterráneos) y eventual-
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mente drena a una masa de agua como un lago o el
mar. Las cuencas hidrográficas son delimitadas por
elementos topográficos de altitud superior al resto
del terreno de la cuenca, como por ejemplo son las
montañas o laderas. Generalmente los nacimientos
de agua que drenan a una cuenca hidrográfica están
localizados en las partes más altas de la misma. El
cauce sigue corriendo cuenca abajo mientras recibe
la contribución hídrica de afluentes como arroyos y
ríos con cauces más pequeños, desembocando en el
río principal de dicha cuenca. Por último el río principal desemboca en una masa de agua (lago o el mar).
En resumen las comunidades de cuencas son comunidades de humanos, flora y fauna que comparten
en una misma cuenca hidrográfica (Mehl., 2018). (Ver
gráfica 1).
Es importante entender el concepto de comunidades de cuencas porque todas las comunidades
que viven allí están conectadas automáticamente.
Las comunidades que se encuentran localizadas en
la parte alta de la cuenca están más cercanas a los
nacimientos que abastecen toda la cuenca hidrográfica. Por esta razón son menos susceptibles de recibir
la contaminación de otras comunidades. Las comunidades localizadas en la cuenca media están propensas a recibir contaminación de las comunidades
en la parte más alta de la misma, y las comunidades
en la parte baja están más propensas a recibir contaminación de ambas, tanto de la cuenca media como
la alta. Por ende la contaminación de la cuenca se va
acumulando progresivamente, a medida que el agua
corre cuenca abajo. Esto quiere decir que la desem-
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bocadura contiene la contaminación acumulada de
toda la cuenca y las comunidades que viven allí pueden ser las más perjudicadas. Sin embargo debemos
tener en cuenta que los puntos del drenaje final casi
siempre son puntos de uso constante del público (incluyendo los residentes de la parte alta de la cuenca)
para actividades como natación, pesca, navegación,
campamentos y otros. (Ver gráfica 1).
Todos los habitantes de una cuenca hidrográfica son responsables por la calidad y cantidad
de agua de la misma ya que todos se benefician de
este recurso. Como se puede apreciar en la gráfica, el
agua de una cuenca tiene un sin número de fines y
cuando cumple su propósito es descartada de vuelta al cauce que va cuenca abajo. El agua utilizada
para actividades agropecuarias se utiliza para irrigación de productos agrícolas y/o bebederos para el
ganado entre otros. Los residuos de estas actividades
son generalmente arrastrados por la escorrentía de
la lluvia y llegan a un afluente (ej. arroyo o río) cercano para luego desembocar en el río principal de
la cuenca hidrográfica. En la gráfica vemos al cauce
del río llevando estos desechos los cuales pasan por
una comunidad rural quienes aportan más desechos
al cauce. Continúa así su recorrido atravesando la
ciudad que también utiliza el recurso hídrico y lo devuelve debidamente contaminado con más desechos
nuevamente al cauce, eventualmente llegando a un
lago o al mar con consecuencias ya conocidas. Los
desechos que llegan al cauce del río principal pueden
llegar de dos formas diferentes, directamente (ej. tuberías de fábricas, aguas negras o grises) o de forma
difusa (ej. ganadería y agricultura).
La contaminación difusa, la cual no tiene una
fuente definida, genera conflictos para muchísimas
instituciones y organizaciones. La contaminación
difusa proviene de muchas fuentes diferentes y es
difícil de mitigar. Generalmente la forma de minimizar este tipo de contaminación requiere del establecimiento de un programa de extensión rural a nivel
de cuenca con todos los actores involucrados. Las
comunidades ganaderas tienden a contribuir signifi-

cativamente a la contaminación del recurso hídrico
en una cuenca (USDA NRCS: Manure and Nutrient
Management ). La escorrentía de agua que lleva exceso de sedimento, agroquímicos, estiércol y la orina
del ganado, pueden impactar drásticamente la calidad y cantidad del agua. El exceso de sedimento
generalmente se produce por prácticas de manejo
que impactan la condición del suelo negativamente
y resultan en erosión. La acumulación de sedimento
en el fondo de arroyos y ríos, puede llegar a reducir
drásticamente la profundidad del canal; y por ende
incrementar la velocidad del cauce. Este fenómeno
es problemático ya que el incremento de velocidad
en el cauce conlleva a más degradación de las orillas
del río o arroyo, y contribuyen con más sedimento aun
al cauce. Adicionalmente la forma del canal hídrico
puede cambiar al disminuir los meandros de ríos y
arroyos afectando el hábitat natural de comunidades
biológicas acuáticas (Restrepo-Osorio., 2012; Restrepo-Osorio., 2015).
Las dinámicas del sedimento en una cuenca
hidrográfica pueden ser estudiadas hasta cierto punto, pero las metodologías para estudiar los contaminantes principales de calidad de agua de una red
hídrica, son mucho más complejas y aún se siguen
mejorando. Algunos insectos e invertebrados pueden ser utilizados como indicadores biológicos para
determinar la condición de la cantidad y calidad del
agua. Adicionalmente, metodologías para estudiar
los niveles bacterianos que puedan perjudicar comunidades humanas y animales que consuman el agua
directamente de la fuente, están bien establecidas
y son asequibles al público en general. Sin embargo
metodologías para estudiar las cargas de agroquímicos y elementos asociados con la orina y materia
fecal de operaciones agropecuarias, son mucho más
complejas e inaccesibles al público dado su alto costo
financiero. La razón principal es que estos análisis se
deben hacer a nivel molecular y deben ser enfocados
principalmente a los niveles de nitrógeno y fósforo.
Niveles elevados de estos elementos generan gran
cantidad de problemas que afectan directamente la
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salud de todos los habitantes de una cuenca hidrográfica.
El nitrógeno y el fósforo, se encuentran naturalmente a bajos niveles en sistemas acuáticos, y
son necesarios para la fauna y flora acuática. Sin embargo, cuando las concentraciones de estos elementos se incrementan significativamente el balance del
ecosistema acuático se ve dramáticamente afectado.
Generalmente, agroquímicos como los fertilizantes,
herbicidas y pesticidas tienen niveles altos de nitrógeno y fósforo. Cuando estos agroquímicos se aplican
en exceso, o justo antes de una tormenta de lluvia,
son transportados por la escorrentía directamente
a arroyos y ríos cercanos. Es de especial interés los
fertilizantes que son utilizados para el crecimiento
rápido y abundante de vegetación y/o productos agrícolas, porque cuando entran a un sistema acuático,
tienen el mismo efecto en la flora acuática, por ejemplo las algas. Por ende, cuando niveles descomunales
de nitrógeno y fósforo provenientes de fertilizantes,
se suman a la contribución de esos mismos elementos (nitrógeno y fósforo) presentes en la orina y estiércol animal entran al agua dando como resultado el
crecimiento descomunal de la flora acuática. El ciclo
de crecimiento y descomposición de algas como las
verdiazules, conlleva a grandes pérdidas económicas
para productores, organizaciones e instituciones gubernamentales. Algunas de estas algas son tóxicas
y hasta mortales para la población humana, el ganado y la vida silvestre. Al mismo tiempo, los lagos
o tajamares afectados por estas algas resultan ser
inasequibles al ganado y la vida silvestre, y en el proceso de descomposición, estas algas consumen altos
niveles de oxígeno matando así todo tipo de fauna
acuática, incluyendo peces. La descomposición de
algas también deja un residuo llamado Geosmin, el
cual no es tóxico, pero el ser humano puede detectarlo especialmente por un olor a tierra o a moho. Todos
estos perjuicios a la calidad y cantidad de agua en
una cuenca hidrográfica, pueden ser mitigados con
la implementación de prácticas de conservación (ISU
Extension and Outreach).
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La entrada de nitrógeno, fósforo y sedimento
a una cuenca hidrográfica, se puede reducir significativamente con la implementación de ciertas prácticas
de manejo de las cuales su eficacia ha sido comprobada por un número de organizaciones e instituciones
de conservación de recursos naturales (ISU Extension
and Outreach, USDA). En un contexto agropecuario,
estas prácticas conservacionistas se denominan mejores prácticas de gestión (best management practices) y son una herramienta invaluable para aquellos
que trabajan en el mejoramiento de la condición de
las cuencas hidrográficas. Hoy en día disfrutamos de
múltiples fuentes de información que proveen todos
los detalles necesarios para implementar estas prácticas. Por ejemplo; qué tipo de especies de vegetación se deben y pueden usar, cual es la locación apropiada para obtener una mayor eficiencia, cuál debe
ser la expansión de área que se le debe asignar a la
práctica, entre otras, aquí sólo presento una pequeña
muestra de la variedad de prácticas disponibles. El
objetivo principal de la mayoría de estas prácticas
es el de disminuir la velocidad de la escorrentía la
cual contiene contaminantes originados en propiedades que desarrollan actividades agropecuarias permitiendo así que estos contaminantes se asienten, y
al mismo tiempo el agua de la escorrentía se filtraron
antes de entrar a un arroyo o río cercano. Al disminuir
la velocidad de la escorrentía permitiría mayor absorción del agua lo que se traduce en una recarga de
los acuíferos, ríos subterráneos, lagos y/o tajamares.
Más importante aún es que este proceso previene
que el exceso de agua se adentre a los arroyos y ríos
cercanos evitando así inundaciones en propiedades o
comunidades cuenca abajo.
La gráfica 2 muestra 5 prácticas que son especialmente eficaces para prevenir el desplazamiento de contaminantes a arroyos y ríos cercanos. La
vegetación riparia (gráfica 2: filter strips) y el bosque
ripario (riparian forest buffers) se localizan a lado y
lado de la corriente de agua y se diferencian por el
tipo de vegetación que las componen. La vegetación
riparia se caracteriza por ser compuesta por arbus-
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tos o pasto, cuando el bosque ripario se caracteriza
por ser compuesto por árboles ya crecidos. Algunos
productores aprovechan los bosques riparios para
sembrar árboles frutales o para preservar o implantar árboles nativos, dando cabida a la fauna silvestre.
Las vías fluviales de pasto (grass waterways) proveen una salida estable a la escorrentía de agua previniendo así la erosión por grietas en la tierra (USDA
NRCS: Conservation Choices-Grassed Waterway) . Los
humedales naturales o la restauración de los mismos
pueden traer beneficios al productor, el ganado, la
vida silvestre, y los recursos hídricos. Al igual que las
otras prácticas ya mencionadas, los humedales disminuyen la velocidad de la escorrentía, promueven la
infiltración del agua, y también sirven como filtro de
nutrientes y sedimento. Los humedales sirven como
hábitat para la fauna y flora silvestre y por supuesto
sirven como bebederos para el ganado. Por último,
los árboles que actúan como cortavientos (windbreak) también proveen refugio al ganado contra el sol
del verano y el frío del invierno, y de igual manera
proveen hábitat a la fauna silvestre de otro lado disminuye la posibilidad de transporte de sedimento
resultante de procesos erosivos. La implementación
de estas prácticas de conservación pueden tener un
efecto muy positivo en la condición del agua. Sin embargo, la adopción e implementación de dichas prácticas requieren de un trabajo arduo de parte de las
instituciones y organizaciones encargadas para este
efecto.
La adopción e implementación de prácticas de conservación de los recursos naturales es un tópico de
gran debate en América. El contexto económico, social
e histórico de los países que promueven estas prácticas, dictan los incentivos financieros, o de otro tipo
disponibles para los productores. En algunos países,
la adopción de estas prácticas es completamente voluntaria, de otro lado, en otros países hay programas
bien definidos para remunerar generosamente a los
productores que deciden participar en estos (Landini.,
2015). De cualquier forma es importante conocer la
percepción y preferencias de los productores y para

este propósito, estudios y proyectos que evalúen
estas percepciones se deben establecer para poder
emplear los fondos disponibles de manera más eficaz. Al conocer las prácticas más aceptadas cultural y
tradicionalmente, dichos recursos monetarios se pueden invertir desarrollando programas más completos
y que generen una mayor aceptación por parte de los
productores de la cuenca (Mehl., 2018; Restrepo-Osorio., 2015). Al fin y al cabo la meta principal de este
tipo de estudios es el de beneficiar a todos los actores de la cuenca al mismo tiempo que a las entidades
enfocadas al bienestar los recursos naturales en las
cuencas hidrográficas.
Agradecimientos a Gustavo Restrepo por sus
revisiones a este texto y a Marcelo Benevenga Sarmento por la invitación a participar en esta revista.
Grafica 1: (Traduccion)
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Agua limpia cuenca arriba significa agua
más limpia cuenca abajo. Las leyes para mantener el agua limpia protegen los arroyos y humedales que alimentan nuestros ríos, lagos, bahías
y aguas costeras. Estas aguas son críticas para
la agricultura, comunidades saludables, nuestra
economía y nuestra forma de vida.
El 60 % de la corriente en ríos y arroyos en
los EE. UU. solo fluye intermitentemente o después de la lluvia. Un tercio de las especies amenazadas y en peligro de extinción viven solo en
humedales. Los arroyos y los humedales filtran la
contaminación, reducen las inundaciones y brindan a los peces y la vida silvestre un lugar para
vivir.
Las granjas dependen del agua limpia para
riego, cultivos y ganado. Las actividades normales de agricultura y ganadería, como plantar, cosechar y trasladar ganado, no se verán afectadas
por la ley Clean Water Rule.
1 de cada 3 estadounidenses obtiene
agua potable de las corrientes activas estacionalmente y dependientes de la lluvia. El turismo, la
pesca, la recreación, la producción de energía, la
manufactura y otras industrias que dependen del
agua limpia agregan miles de millones de dólares
a nuestra economía cada año.
19 millones de personas al año van a
remar, gastando $ 86 mil millones en equipo y
viajes. La pesca agrega $ 48 mil millones a la
economía cada año y respalda casi un millón de
empleos.
Esta gráfica fue producida por la Agencia
de Protección del Medio Ambiente de los EE.UU
para explicar la importancia de la conservación
del recurso hídrico bajo la ley Clean Water Rule.
https://theconversation.com/why-farmers-and
-ranchers-think-the-epa-clean-water-rule-goestoo-far-72787
Grafica 2: (Traduccion)
Vegetación riparia (filter strips), bosque
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ripario (riparian forest buffers), restauración o
conservación de humedales naturales (wetland
restorations), vías fluviales de pasto (grass waterways), cortavientos (windbreaker).
En esta gráfica vemos 5 prácticas de conservación para el recurso hídrico y la calidad del
suelo por medio de la disminución la velocidad de
la escorrentía, la promoción de la infiltración del
agua para recarga de acuíferos y ríos subterráneos, filtro de nutrientes y sedimento, entre otros.
Esta gráfica fue producida por el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, anteriormente
conocido como el Servicio de Conservación de
Suelos, la cual es una agencia del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos que brinda
asistencia técnica a agricultores y otros propietarios y administradores privados. (http://www.wrightcountyswcd.org/conservation_buffers.html).
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Campo nativo:

riqueza a serviço do pecuarista
Marcelo Benevenga Sarmento
Eng. Agrônomo.
Dr. Professor universitário.
Produtor rural.
E-mail: marcelobs05@hotmail.com

Quando se comenta sobre as qualidades do
campo nativo da região do Pampa Sul-americano
não é à toa, pois o mesmo possui atributos inigualáveis em nenhum outro lugar do planeta. Estes
atributos biológicos vêm sendo moldados há milhares de anos e o tornam excepcionalmente apto
aos sistemas produtivos pastoris. Selecionei para
este artigo seis características que o diferenciam de
outras formações campestres globais: adaptação
à herbivoria, diversidade de espécies, estabilidade, resistência, resiliência e heterogeneidade. Estes
atributos propiciam a condução de uma pecuária de
baixo custo, resiliente, gerando produtos de qualidade comprovadamente superior, além de sustentável
e multifuncional.
ADAPTAÇÃO À HERBIVORIA
O campo nativo do Pampa é resultado de
milhares de anos de seleção natural, tendo enfrentado neve, severas estiagens, queimadas, pisoteio
de enormes predadores e forrageamento de herbívoros pré-históricos. Como resultado, estas espécies
são as mais apropriadas para uma alimentação de
qualidade dos herbívoros comerciais criados nesta
região. Nenhum outro grupo de animais, à exceção dos herbívoros tem excepcional capacidade de
transformar pasto, seja ele de boa ou má qualidade
em proteína de alto valor biológico, rica em aminoácidos essenciais, aportando ainda minerais.
A fauna e flora existentes são resultado de
milhares de anos de seleção que incluem o pastoreio e pisoteio por grandes animais (predadores e
herbívoros), fogo, neve, estiagens e inundações. A

partir do Século 17 com a introdução dos ovinos e
bovinos pelos jesuítas o campo nativo vem sendo
moldado para resistir e superar essas condições estressantes que de forma cíclica se fazem presente.

Adaptação à herbivoria
Diversidade de espécies
Estabilidade
Resistência
Resiliência
Heterogeneidade

DIVERSIDADE DE ESPÉCIES
A diversidade de espécies é como um banquete para nossos animais, os quais podem degustar desde um capim melador, grama forquilha, mas
também um trevo polimorfo, amendoim forrageiro ou uma babosinha. A presença destas espécies
consideradas “ótimas forrageiras” é mais nitidamente observada nos campos nativos bem manejados, embora a frequência com que ocorram seja
bastante variável conforme o tipo de solo, relevo,
microclima, histórico de manejo, manejo corrente,
dentre outros fatores. Estão presentes mais de 450
espécies de gramíneas, cerca de 200 leguminosas e
aproximadamente 3000 espécies dentre arbustivas,
medicinais, ornamentais, frutíferas e arbóreas. Essa
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alta diversidade de espécies representa um banquete nutritivo e com propriedades medicinais que
pode suprir as necessidades básicas dos herbívoros.
No Pampa e nos campos sulinos (Bioma
Mata Atlântica) convivem espécies de clima frio e
de clima quente, anuais e perenes, Ciclo C3 e C4,
cespitosas, estoloníferas. Alta diversidade implica
em uma gama de espécies com capacidade diversa
de adaptação a diferentes tipos de solos, relevo, microclima, manejos e inclusive impactos. A presença
de espécies com distintas características morfológicas e funcionais permite a disponibilidade de pasto
com qualidade e quantidade ao longo da maior parte do ano, dependendo logicamente das condições
climáticas e do manejo existentes.
As pastagens naturais possuem também
grande diversidade de micro e meso fauna. Insetos,
minhocas, aranhas, anfíbios e répteis também cumprem papéis chave nos sistemas pastoris.
Nos solos de campos naturais também ocorrem micorrizas, que são fungos que fazem simbiose
com as raízes das plantas e auxiliam na absorção de
fósforo e de água. Trabalhos de pesquisa tem relatado a existência de fungos e bactérias simbiontes
em raízes de gramíneas e leguminosas nativas que
promovem o aumento na fixação o nitrogênio atmosférico. Além desses tem sido relatada a presença de rizobactérias simbiontes em raízes de plantas
campestre bem como no solo. Estudos abordando a
biologia e microbiologia do solo sob pastoreio ainda
são recentes e escassos.
ESTABILIDADE
Nos campos bem conservados mais de 70 %
das espécies vegetais herbáceas são perenes, o que
mantém a estrutura e cobertura do solo estáveis. A
estabilidade faz com que as espécies mantenham
sua cobertura no campo, cresçam e produzam ao
longo dos anos com mínimo de aporte de insumos.
Assegura ainda a manutenção do campo com manejo simples, de baixo custo e eficiente.
A manutenção da vegetação campestre,
com crescimento e produtividade consistentes ao
longo dos anos depende principalmente da com-
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posição de espécies perenes existentes nos campos.
Campos degradados ou em degradação tendem a apresentar um grande número de espécies
anuais oportunistas, expondo o solo às intempéries,
pisoteio dos animais e à erosão. A perda da estabilidade leva a redução na produtividade e na degradação do campo e do solo ao longo do tempo.
RESISTÊNCIA
Atributo que permite às espécies suportarem diferentes condições estressantes tanto de
causa natural como antrópica. Permite à vegetação
aguentar condições extremas como frio intenso, geadas, estiagens, queimadas, inundações, sobrepastoreio. Suportar essas condições extremas que historicamente ocorrem na região do Pampa é atributo
exclusivo do campo nativo. Os principais distúrbios
são o frio no inverno, seca e calor intenso no verão
e o sobrepastoreio.
RESILIÊNCIA
É a capacidade de recuperação e crescimento após um estresse de causa natural ou antrópica. O rebrote vigoroso das plantas após um estresse permite a rápida recuperação dos animais. Um
exemplo prático conhecido é o vigor de crescimento
da vegetação campestre após as geadas de inverno
e secas de verão, permitindo pastoreio em pouco
tempo após o estresse.
A resistência e a resiliência do campo natural são reflexo direto da sua origem evolutiva bem
como da composição de espécies. A presença de
grande número de espécies perenes, principalmente gramíneas, garante a estabilidade da cobertura
forrageira ao longo dos anos. Quanto maior a diversidade de espécies tanto maior tende a ser a
resistência e a resiliência. O campo natural desde
que bem conservado e manejado é resistente aos
estresses climáticos e antrópicos. Já a resiliência reflete a capacidade que um campo tem de “absorver”
estresses e impactos sejam eles de ordem climática ou humana (pastejo), e retornar à sua condição
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original, sem modificar drasticamente sua estrutura
e funcionamento, ou seja, sem se degradar. A presença de espécies anuais, perenes, de clima frio e
quente, gramíneas e leguminosas em um mix garante essa condição. Condições de manejo inadequado
podem eliminar boa parte das espécies perenes e
aumentar o percentual de espécies exóticas anuais
oportunistas, que são mais eficientes na alocação
de recursos e na resposta à adubação ou ainda em
situações de manejo inadequado ou degradação.
No entanto, se a composição original de espécies se
mantiver estável, o campo pode recuperar-se após
um estresse climático, agricultura ou devido ao pastoreio.

Estrutural: refere-se à heterogeneidade de
perfis ou estratos vegetais existentes na vegetação
campestre. Em um potreiro de campo nativo em
bom estado de conservação tende a haver elevada heterogeneidade estrutural com espécies cespitosas e rasteiras, havendo ainda zonas com mais
plantas cespitosas e outras com mais espécies de
porte baixo.
Funcional: compreende a ocorrência, na ve-

getação campestre, de espécies com diferentes ciclos fisiológicos, C3 (inverno-primavera) como Poa,
Briza, Stipa, Piptochaetium, Adesmia ou de inverno-primavera e espécies C4 (verão) como os Paspalum, Axonopus, Panicum, Eragrostis. Espécies do
grupo funcional C3 tende a ser mais palatáveis e
mais nutritivos, enquanto as do grupo C4 tendem a
ser mais produtivas e de crescimento mais vigoroso.
É desejável que os potreiros de campo nativo e campo nativo melhorado tenham elevada heterogeneidade tanto estrutural como funcional, pois
ela favorece distintos grupos vegetais com distintas
características.
A heterogeneidade dos campos naturais está
associada às condições de solo, relevo, microclima,
formas de manejo, tamanho do potreiro, orientação
solar, topografia, distribuição de aguadas, e assegura ampla variabilidade de espécies anuais, perenes, de verão, inverno, cespitosas e de porte baixo. Assim, essa heterogeneidade pode estar ainda
distribuída no tempo ao longo das estações e anos
e no espaço pela existência de diferentes nichos e
condições dentro de cada potreiro. Há uma correlação positiva entre alta heterogeneidade e maior
resistência e resiliência aos distúrbios, sejam eles
antrópicos ou climáticos.

Resiliência: Área de campo nativo em restauração, em plena
seca (03/04/2020), Estância Santa Fé, Bagé, RS. (Foto do autor).

Vaca Polled Hereford em área de campo nativo em restauração, ambos mostrando a resiliência dos sistemas pastoris,
(03/04/2020), Estância Santa Fé, Bagé, RS. (Foto do autor).

HETEROGENEIDADE
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A origem do gado
na região Pampeana
Henrique Fagundes da Costa.
Médico veterinário, pesquisador dos
aspectos históricos e culturais do
gaúcho e da pecuária.
henrique.ultrassom@gmail.com

P

enso que as boas atitudes e os gestos nobres sempre irão prevalecer, seja em que
âmbito for. Vivemos tempos de informação instantânea com tudo o que de bom e
de mau que isso representa. Por vezes, ou quase sempre, essas informações nos tiram de casa,
da nossa região, e nos jogam num mundo que já
não parece tão grande. Ao mesmo tempo as mesmas informações nos afastam do nosso pequeno
universo rural. No que tange à cultura gaúcha e
especialmente às nossas coisas do campo, somos
carentes de conteúdo sério e competente.
Ao receber o convite para escrever para
Campo Nativo & Pastagens, me deparo naquela
famosa encruzilhada da dúvida: o comodismo, a
falta de tempo, o que ou outros vão pensar ou o
vamos em frente, sempre existem pessoas interessadas, vamos fazer um esforço. Pensando nesse espírito colaborativo, agregador, o Projeto Influência chega para contribuir com seu grão de areia,
nesse fundamental trabalho de difusão das coisas
do campo.
Foi e é o gado uma das maiores riquezas
do nosso universo pampeano. Tamanha é a importância do gado não apenas para a economia, mas
para a condição social e cultural, que uma pergunta se faz pertinente: como chegou esse gado por
aqui? Existem poucas provas documentais da primeira introdução de gado em solo Sul-Americano.
Martin Afonso de Souza foi enviado pelo rei D. João
III na primeira armada de caráter colonizador enviada por Portugal. Sua expedição partiu no ano
de 1531 e se constituía na maior e a mais cara
expedição que Portugal iria enviar para o Brasil
desde o Descobrimento. Entre suas missões estava
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expulsar os franceses, fixar marcos assinalando a
posse portuguesa e dividir o território no que seriam as capitanias hereditárias. A ele tocaria um
dos quatorze lotes onde, durante a sua expedição,
fundaria uma vila a qual batizaria com o nome do
Santo do dia, São Vicente. No entanto, o primeiro donatário, que era um nobre e experimentado
administrador, não pode se dedicar plenamente a
sua possessão brasileira. Dois anos depois, ele já
estava rumando para o oriente, partindo no ano de
1534 para assumir seu cargo de Capitão-Mor do
Mar das Índias, onde estava a atenção de Portugal
naquele momento, que obtinha grandes lucros com
o comércio. Os assuntos do Brasil seriam levados
adiante por sua procuradora e esposa, Dona Ana
Pimentel. Entre as primeiras providências estariam
o envio de casais, sementes e os primeiros animais
de criação, assinalando a inauguração da pecuária
brasileira.
São Vicente, mesmo sem a supervisão direta de seu donatário, prosperaria. Contando com
plantações de cana-de-açúcar, engenhos e fazendas de gado, a primeira vila do Brasil se tornou um
importante centro colonial, servindo de partida para
diversas expedições de reconhecimento e conquista. A pequena vila, teria ainda grande participação
na difusão do gado não só no solo brasileiro, mas
nos seus vizinhos. Na obra La Argentina Manuscrita, encontramos uma das primeiras crônicas dedicadas a esse assunto. Ruy Diaz de Gusmán relata
que llegaron por el Rio Parana abajo cierta gente
que estaba en el Brasil [...] como Scipion de Goes,
Vicente de Goes, hijos de um Caballero de aquel
reino llamado Luis Goes, estos fueron los primeros que trajeron vacas a esta província (Paraguai),
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haciendolas caminar muchas léguas por tierra, y
despues por el rio en balsas, seran siete vacas y
um toro, a cargo de um fulano Gaete, que llego
com ellas a La Assunpcion con grande trabajo y
dificultad.
É difícil crer que esses sete animais cruzariam essa enorme distância ilesos, atravessando
rios e serras, para chegar na longínqua Assunção.
Apesar disso, encontramos na obra de Felix de
Azara, Descripción e Historia del Paraguay y del
Río de la Plata as seguintes anotações: “el Capitan
Juan de Salazar [...] llevo de Andalucia siete vacas
y un toro a La costa de Brasil, y luego las condujo
por tierra al Rio Parana [...] llego felizmente a La
ciudad de la Asuncion el año de 1556. Este es el
primer ganado vacuno que llego a estos países...”.
No fragmento, percebemos que Azara buscou acobertar a origem ilegal do gado, apontando-o como
proveniente da Andaluzia e apenas fazendo escala
na costa brasileira. No entanto, esse registro vem
de encontro aos relatos de Gusmán, pelo menos no
que se refere a quantidade. Esse gado, levado pou-

cos anos depois da chegada dos primeiros exemplares ao Brasil, era oriundo do Engenho Madre de
Deus, então pertencente a sesmaria do Enguaguaçu, que fora fundado por Pero de Gois, lugar-tenente de Martim Afonso e tio dos irmãos aventureiros.
As “vacas de gaete”, como ficariam conhecidas, mesmo com essa quixotesca viagem, muito
provavelmente seguindo as trilhas indígenas do Peabiru, se adaptaram às condições locais e deram
origem ao núcleo inicial do rebanho paraguaio. Entre
os fatores possíveis desse aumento de que muitos
pesquisadores caracterizam por exponencial, embora as vezes exagerado, temos a excelente qualidade
do clima e dos pastos, um marcado vazio demográfico, a ausência de inimigos naturais em quantidade
suficiente e em parte pela adaptação e aclimatação
acumulada em solo paraguaio. A partir deste rebanho, partirão tropas para povoar Santa Fé, depois
Buenos Aires, na sua segunda fundação. Também,
desde Assunção, os jesuítas conduzirão animais ao
Rio Grande do sul, povoando suas Missões, para dar
origem às chamadas vacarias e à pecuária gaúcha.
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Imagens do Pampa
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Peões ao entardecer
retornando do
serviço no campo

Ovelha com dois
cordeiros recémnascidos
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Imagens do Pampa

Rodeio de
bovinos

Peões ao entardecer
retornando do
serviço no campo

Tosquia de
ovinos
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Amanhecer de
geada nos campos
de relevo
ondulado do
Pampa

Curiosidade
de um equino
adulto e
terneiro

Entardecer no
Bioma Pampa
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Ema (Rhea
americana, ave
símbolo
do Rio Grande do
Sul)

Tropilha de
equinos em
movimento,
cena comum
nos Pampas
Gaúchos
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Os campos possuem um papel multifuncional,
além de prover carne, leite, lã e couro também
cumprem com diversos serviços ecossistêmicos
essenciais à nossa sobrevivência.
(Carlos Nabinger)
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