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Eje temático 2 - Dinámicas sociales en los espacios rurales 

 

Identifica-se na fronteira Brasil/Uruguai, área de estudo desta pesquisa, transformações 

territoriais oriundas de novas relações de produção com a introdução de novos cultivos, 

em reposta à dinâmica agrícola-industrial-produtiva de organização do espaço em redes. 

O processo de globalização, desde final do século XX acarreta uma nova lógica industrial 

orientando o setor agrícola do Pampa com a presença de empresas agroindustriais 

transnacionais com um novo padrão técnico refuncionalizando e modificando as 

estruturas econômicas, sociais e culturais. O Pampa atualmente está sendo visualizado 

pelo modelo produtivista como uma fronteira agrícola a ser desbravada, nele se 

desenvolve um modelo de agricultura vinculado a uma estrutura fordista e tecnológica, 

com pacotes difundidos e exigidos pelas empresas processadoras de alimentos 

aumentando as áreas de reconversão para lavouras, seja de: soja, milho, arroz e/ou árvores 

exóticas. A pesquisa tem como objetivo descrever a importância da pecuária familiar em 

um processo de preservação e manutenção das áreas de campo natural considerando as 

transformações históricas sociais, as interações e a dinâmica agrária presente na fronteira 

Brasil/Uruguai. Metodologicamente utilizam-se na pesquisa instrumentos como a 

pesquisa documental, bibliográfica, observação direta e entrevista semiestruturada com 

informantes qualificados em áreas protegidas e no entorno da APA do Ibirapuitã/BR e no 

Valle del Lunarejo/Uy utilizando-se do método dialético e a abordagem qualitativa para 

análise dos dados. Este estudo pondera sobre a importância da pecuária familiar para a 

preservação e conservação do pampa, bem como a manutenção dos serviços 

ecossistêmicos, de provisão, regulação, cultural e suporte. Na medida em que o manejo 

no campo natural trabalha na perspectiva de preservação da biodiversidade e compreende 

que esta prática vai além da pecuária, proporcionando serviços ecossistêmicos para a 

população, percebe-se um enfoque agroecológico em um manejo pastoril que propicie o 

convívio harmonioso de uma atividade econômica rentável com a conservação de um 

patrimônio ecológico e cultural para as futuras gerações. Como resultado aponta-se a 

adoção de novas estratégias de reprodução social, a multifuncionalidade: produtos 

coloniais e turismo rural são as estratégias mais adotadas. As pastagens naturais 

remanescentes estão vinculadas à pecuária familiar e cabe a este sujeito social a decisão 

de preservar o campo nativo, para tanto são necessárias políticas públicas de 

reconhecimento e valorização do campo natural e do ecossistema do Pampa. 

 

Palavras chave: Agricultura familiar; Pampa; território; campo natural; serviços 

ecossistêmicos. 
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Introdução 

 

O processo de globalização, desde final do século XX acarreta uma nova lógica 

industrial orientando o setor agrícola do Pampa com a presença de empresas 

agroindustriais transnacionais, que modificam as funções da agricultura com propósitos 

diversos. Inserem no espaço um novo padrão técnico refuncionalizando e modificando as 

estruturas econômicas, sociais e culturais (FERNANDÉZ e CARÁMBULA, 2012; 

SANTOS, 1998). 

O cenário da globalização resulta na fronteira Brasil/Uruguai transformações 

territoriais oriundas de novas relações de produção com a introdução de novos cultivos, 

em reposta à dinâmica agrícola-industrial-produtiva de organização do espaço em redes. 

Frente a isso, o Pampa hoje adentra as discussões na academia devido a sua 

biodiversidade e riqueza sociocultural, na qual essa diversidade, paisagens e saberes estão 

ameaçados pela introdução de novas alternativas que descaracterizam a evolução social e 

biológica do Pampa (SUERTEGARAY e SILVA, 2009). 

O Pampa atualmente está sendo visualizado pelo modelo produtivista como uma 

fronteira agrícola a ser desbravada, nele se desenvolve um modelo de agricultura 

vinculado a uma estrutura fordista e tecnológica, com pacotes difundidos e exigidos pelas 

empresas processadoras de alimentos aumentando as áreas de reconversão para lavouras, 

seja de: soja, milho, arroz e/ou árvores exóticas. Esse processo de reconversão do Pampa 

proporciona a perda de potencial produtivo, reduzindo as áreas de campo natural, 

causando prejuízos à biodiversidade, influindo no fluxo de serviços ecossistêmicos e 

ainda se submetendo a uma atividade agrícola dependente das oscilações de preços do 

mercado internacional e vulnerável aos riscos climáticos. 

A dinâmica agrária é orientada pelo mercado e intensifica o capitalismo agrário a 

partir da abertura ao mercado internacional, onde os governos do Brasil e do Uruguai 

através de políticas neoliberais, oferecem subsídios para a instalação de empresas 

transnacionais e incentivam a integração da produção familiar as cadeias de valor do 

agronegócio, principalmente aos processos de agroindustrialização.  

A partir da abordagem do capitalismo, da flexibilização da agricultura e das 

complexas relações da natureza com a sociedade, se moldam novas formas de produção 

e mercado no Pampa. Nesse sentido, os avanços de novos sistemas de produção provocam 

uma fragilidade na biodiversidade e a permanente transformação em mudanças físicas, 

socioeconômicas e culturais.  

A pesquisa trata de um tema que, na história recente das políticas públicas de 

ambos países se discutem a categoria da agricultura familiar, uma forma de organização 

social que se encontra ameaçada pela forma de produção que ela adota, onde a gestão e a 

maior parte do trabalho vêm de pessoas que mantêm entre si vínculos de sangue ou de 

casamento. A categoria de agricultura familiar nos dois Países em estudo, Brasil e 

Uruguai, são diferentes em termos de tamanho da unidade de produção, mas ambos 

mantêm a definição fundamentadas na forma de produção que utilizam mão de obra 

familiar e gestão com a presença da família. 

A agricultura familiar desenvolvida no Pampa é representada por agricultores 

familiares que têm na bovinocultura de corte sua principal atividade, não apresenta 

significativa modificações na sua forma de exploração, sendo a pecuária extensiva e 

dependente basicamente dos recursos naturais. Assim como a pecuária familiar, outras 

formas de produção primária familiar também são empreendidas neste território, formas 

estas, que estão sendo invisibilizadas /marginalizadas pela perspectiva imposta de um 
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modelo de desenvolvimento agropecuário agroexportador, voltado principalmente as 

grandes empresas produtoras de commodities, particularmente oleaginosas.  

O movimento agroecológico representa uma grande importância no desenvolver 

de uma nova corrente paradigmática que busca pelo rompimento do capitalismo agrário. 

Capitalismo agrário que é visualizado no ecossistema do Pampa como reflexo das 

transformações rurais oriundas do agronegócio que modificam e transformam a vida dos 

agricultores familiares.  

A agroecologia se apresenta como um novo paradigma, buscando bases científicas 

para transição da agricultura tradicional à uma agricultura mais sustentável, promovendo 

assim o desenvolvimento rural sustentável a partir de uma agricultura menos agressiva ao 

meio ambiente e que proporciona melhores condições sociais e econômicas aos 

agricultores. Ou seja, expõe o discurso agroecológico como uma atitude crítica a 

agronomia orientada somente para a produção (contaminação por agroquímicos e o uso 

excessivo dos recursos energéticos). 

O pecuarista familiar pela sua concepção apresenta um modo peculiar de 

exploração da terra, ou seja, possui formas de condução das atividades e da vida ligadas 

a lógica da reprodução e sobrevivência da família. A prática da pecuária em campo natural 

se apresenta vinculado ao ecossistema do Pampa, se beneficia diretamente da vegetação 

nativa que ocorre naturalmente na região, vegetação esta que produz forragem para o 

gado, dependendo apenas do sol, da água da chuva e da fertilidade natural do solo para o 

seu desenvolvimento. 

O manejo do campo natural, prática dos pecuaristas familiares do Pampa e 

representativo de seu modo de vida proporciona a preservação da biodiversidade deste 

ecossistema em conflito. Utiliza-se de uma riqueza fitogenética oferecido pela natureza e 

sem custos para sua produção, sendo esta uma grande vantagem do ponto de vista 

econômico, a produção de proteína animal sem a intensificação dos sistemas de produção, 

apenas um manejo adequado deste campo natural proporciona a produção social do 

pecuarista familiar.  

Na medida em que o manejo no campo natural trabalha na perspectiva de 

preservação da biodiversidade e compreende que esta prática vai além da pecuária, 

proporcionando serviços ecossistêmicos para a população, percebe-se um enfoque 

agroecológico em um manejo pastoril que propicie o convívio harmonioso de uma 

atividade econômica rentável com a conservação de um patrimônio ecológico e cultural 

para as futuras gerações. 

A agroecologia se adapta bem aos assuntos tecnológicos que requerem práticas 

agrícolas mais sensíveis ao meio ambiente e é responsável por ampliar o discurso 

agrícola, incorporando novos questionamentos e preocupações na área de 

desenvolvimento rural sustentável. 

Na perspectiva agroecológica, temos um enfoque na agricultura mais relacionado 

ao meio ambiente e mais sensível socialmente, buscamos a produção, mas também a 

sustentabilidade ecológica do sistema de produção que vai muito mais além da unidade 

de base familiar, abrangendo os ecossistemas. 

Considerando que os serviços ecossistêmicos são benefícios, produtos de funções 

ecológicas ou processos associados que direta e indiretamente contribuem para o bem-

estar humano, ou têm potencial para fazê-lo no futuro, ou, como os benefícios da natureza 

para famílias, comunidades e economias (Daly e Farley, 2004). Busca-se através desta 

proposta de pesquisa estudar os serviços ecossistêmicos do Pampa que contribuem com 

a preservação e com o sistema produtivo da agricultura familiar.  

O recorte intencional desta pesquisa são as cidades de Sant’Ana do Livramento, 

no Brasil e o Departamento de Rivera no Uruguai. Através de um estudo empírico, no 
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espaço temporal de 10 anos, identificar a organização produtiva deste espaço a 

diversidade e interações entre os processos naturais e as atividades humanas, oferecendo 

a possibilidade de se questionar sobre as suas funções, as utilidades, as ações e os 

feedbacks entre as riquezas naturais e as atividades agrícolas. 

Tendo em vista que as transformações na dinâmica agrária no Pampa afetam os 

serviços ecossistêmicos, a pesquisa demanda um estudo de abordagem territorial para que 

se perceba a dialética existente entre os diversos atores sociais em disputa de poder, 

regidos pela nova ordem econômica de desenvolvimento. 

Considerando tais premissas formulou-se o seguinte problema de pesquisa: Em 

que e como a produção no Pampa voltada ao paradigma da agroecologia e a manutenção 

dos serviços ecossistêmicos podem ser uma alavanca para a formulação de uma política 

voltada a conservação do Pampa com qualificação e/ou requalificação dos produtos 

agrícolas? 

A pesquisa justifica-se frente as transformações na dinâmica agrária no 

ecossistema do Pampa que causam degradação dos recursos naturais e redução da 

biodiversidade, com reflexos ao bem-estar humano e a conciliação dos componentes 

econômicos, sociais e ambientais. A partir da Avaliação Ecossistêmica do Milênio 

observa-se a existência de pesquisas voltadas ao entendimento dos serviços 

ecossistêmicos e frente a esta temática objetiva-se descrever a importância da pecuária 

familiar em um processo de preservação e manutenção das áreas de campo natural 

considerando as transformações históricas sociais, as interações e a dinâmica agrária 

presente na fronteira Brasil/Uruguai, busca-se com esta pesquisa identificar a percepção 

dos pecuaristas familiares sobre os serviços ecossistêmicos atribuídos por sua prática e 

modo de vida peculiar. 

 

Metodologia 

 

Neste estudo consideramos a pesquisa em sua natureza empírica como um estudo 

de caso, onde investiga-se um fenômeno social contemporâneo dentro de seu contexto. 

Adotamos a abordagem metodológica de estudo de caso com intuito de análises que 

permitam detalhar o conhecimento para descrever os serviços ecossistêmicos resultantes 

dos sistemas produtivos dos agricultores familiares presentes no espaço agrário da 

fronteira Livramento/BR e Rivera/UY. 

Segundo Yin (2010) um estudo de caso compreende “uma investigação empírica 

que investiga um fenômeno em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes” (YIN, 2010, p. 39). 

O estudo se caracteriza como exploratório, descritivo e explicativo, utilizando o 

método dialético e a abordagem qualitativa para análise dos dados. Elegeu-se a 

abordagem qualitativa por tratar de uma realidade social, trabalhando-se um universo de 

atitudes, de diversidade nas relações, de conflitos e acordos a partir de uma realidade, 

onde para Minayo (2004) se faz importante a utilização de dois instrumentos para uma 

pesquisa de campo: a observação direta registrada em diário de campo, bem como o 

instrumento da entrevista. 

Utiliza-se o território como uma categoria de análise pelo fato de ser considerado 

um produto social em constante transformação e para apreciação de seu estudo se faz 

necessário compreender a relação do espaço com a sociedade. A análise perpassa pelo 

conceito de território o qual se se faz entendido como o espaço usado, para esta pesquisa 

utilizaremos o conceito de território segundo Saquet (2003), um território não pode ser 

definido apenas pela sua identidade e formação cultural/política, mas também pelas 



 

5 
 

relações econômicas, fruto das relações sociais, presentes neste espaço e em constante 

jogo de poder e disputas de espaços políticos, culturais e econômicos. 

Para o desenvolvimento da pesquisa qualitativa utilizamos diversos instrumentos 

tais como: revisão teórica, pesquisa de campo, coleta de dados em fontes primárias e 

secundárias. A metodologia que será empregada e os instrumentos mobilizados são 

constituídos em:  

 Revisão bibliográfica e documental referente aos serviços ecossistêmicos de 

campo natural.  

 Pesquisa de campo sob a forma de entrevistas semiestruturadas com 6 (seis) 

informantes qualificados em áreas protegidas e no entorno da APA do Ibirapuitã/BR e no 

Valle del Lunarejo/Uy e observação sistematizada nas visitas a campo na área empírica 

(fronteira Livramento/BR e Rivera/UY). 

 

Agroecologia como um novo paradigma  

 

Para Costa Gomes e Borba (2004), a agroecologia representa um avanço 

paradigmático somente para aqueles que estão em busca do novo, a base epistemológica 

da agroecologia incorpora à complexidade, a dúvida, a incerteza, e pretende ser inter ou 

transdisciplinar; sua pauta é a temática e não a disciplina, além de reconhecer os saberes 

tradicionais e cotidianos como também válidos. Também aponta uma necessidade de uma 

revisão metodológica que incorpore as ciências sociais, na perspectiva de um pluralismo 

metodológico permitindo superar a aplicação linear promovendo uma relação mais 

harmoniosa entre a sociedade e a natureza, além do que somos seres sociais que 

transformam e são transformados pelo meio. 

Para Costa Gomes e Borba (2004), a agroecologia possui uma dimensão 

sociológica, que embora parta da análise da unidade de produção em sua dimensão técnica 

pretende, sobretudo, entender as múltiplas formas de dependência que o funcionamento 

da política, da economia e a sociedade geram sobre os agricultores.  

A partir daí as análises da agroecologia concentram esforços na dimensão 

comunitária em que se inserem os agricultores, isto é, a realidade sociocultural que 

proporciona uma práxis intelectual e política da identidade local e de sua rede de relações 

sociais. Isso requer amplas relações institucionais (públicas, privadas e terceiro setor) 

para promover o sinergismo entre as políticas públicas, com vistas a obter soluções mais 

íntegras ou mais ampliadas dos problemas.  

A estratégia tecnológica da agroecologia tem como primeiro passo a transição de 

um enfoque disciplinar para um enfoque temático, ou seja, a substituição de insumos e/ou 

o redesenho de agroecossistemas, buscando formatos tecnológicos que favoreçam a 

inclusão social, sustentando a diversidade de estratégias de uso e manejo dos recursos 

naturais. Para a produção de novos formatos tecnológicos, é necessário um conhecimento 

mais profundo das interações ecossistêmicas, trata-se de produzir tecnologias apropriadas 

e contextualizadas para agroecossistemas locais, que permitam potencializar os recursos 

localmente disponíveis, gerando agroecossistemas mais autônomos e eficientes em 

termos energéticos (COSTA GOMES e BORBA, 2004). 

A busca de materiais que proporcionem a ampliação da base genética é 

fundamental no aumento da diversidade e na possibilidade de produção de novo 

germoplasma, devendo ser fortalecido o manejo sustentável da biodiversidade existente 

na região, como é o caso das espécies pouco cultivadas e/ou nativas. A produção do 

conhecimento nos campos da fisiologia, da microbiologia, da bioquímica é o que vai 

proporcionar as condições tecnológicas para a transição agroambiental (COSTA GOMES 

e BORBA, 2004). 



 

6 
 

A agroecologia pode ser medida pelas perspectivas epistemológicas, 

metodológicas, sociológicas e tecnológicas, respectivamente, pela conquista contra a 

ilusão do saber imediato, por uma construção teórica, por instrumento de empoderamento 

da sociedade e por uma comprovação empírica. O que demostra sua 

multidimensionalidade na construção do conhecimento (COSTA GOMES e BORBA, 

2004). 

Gliessman (2003) parte do pressuposto que a base da agroecologia está na 

premissa da sustentabilidade dos ecossistemas, o qual é determinado por quatro 

componentes: fluxo de energia, ciclo de nutrientes, mecanismo de regulação das 

populações e o equilíbrio do sistema.  

A conversão de um agroecossistema em um desenho mais sustentável é um 

processo complexo que não se baseia somente na adoção de prática ou tecnologia nova. 

A agroecologia se preocupa em analisar os agroecossistemas a partir dos conceitos e 

princípios ecológicos que estruturam e regem as funções dos ecossistemas naturais, 

assumindo que os agroecossistemas que se estruturam e funcionam de forma mais 

semelhante aos ecossistemas naturais, são mais sustentáveis desde o ponto de vista 

ecológico, estando o aspecto produtivo como a variável conciliadora entre a 

sustentabilidade cultural e ambiental (GLIESSMAN, 2003). 

O referido autor aponta que os processos agroecológicos básicos aos quais 

dependem os ecossistemas naturais e os agroecossistemas são praticamente os mesmos, 

onde a redução da distância entre esses opostos implica a redução da demanda da energia 

necessária para o seu controle, maior conservação de recursos, da biodiversidade e 

aproveitamento mais eficiente dos serviços da natureza. É a partir da ecologia e das 

ciências agrícolas que se propõe um manejo e um novo desenho dos agroecossistemas 

sustentáveis. 

Devemos estabelecer a base ecológica da sustentabilidade em termos de uso e 

conservação dos recursos, incluindo solo, água, recursos genéticos e qualidade do ar para 

depois examinarmos as interações entre os vários organismos do agroecossistema, 

começando com o nível de espécie individual e terminando nas dinâmicas do ecossistema. 

Deve-se levar em conta que a estrutura do agroecossistema é também determinada pelos 

fatores do ambiente sociais, econômicos e políticos (GLIESSMAN, 2003). 

A interação de características endógenas (biológicas e ambientais) e exógenas 

(sociais e econômicas) leva a uma estrutura particular de agroecossistema, sendo este o 

coração da agroecologia, onde Hecht (1999) aborda o modelo de agroecossistema como 

ponto chave para entender a agricultura sobre a perspectiva das relações ecológicas. 

Devemos atentar ao fato de que um agroecossistema possui diferentes graus de resiliência 

e estabilidade, que não são determinados somente por fatores biológicos e ambientais, e 

sim por fatores sociais. Por isso, a importância da perspectiva social para a agroecologia, 

colapsos como preços de mercado, podem destruir os sistemas agrícolas tanto quanto 

pragas e enfermidades. 

Conforme a autora a agroecologia se descreve como enfoque que integra ideias e 

métodos de vários subcampos, do que uma disciplina específica. Tem suas raízes no 

movimento agrícola e ecologista, na análise de agroecossistemas indígenas e em estudos 

sobre desenvolvimento rural. Possuem metodologias distintas, mas em conjunto, todas 

influenciam o pensamento agroecológico.  

A revolução agroecológica, baseada na epistemologia técnica e social da ciência 

agroecológica está gerando transformações e restaurando a autossuficiência local, 

conservando e regenerando a biodiversidade, produzindo alimentos com baixos insumos 

químicos e ocasionando o empoderamento das organizações campesinas. Para Altieri e 

Toledo (2011) estas transformações resultam em novas diretrizes políticas para as 
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sociedades agrárias, confirmam alternativas opostas às políticas neoliberais baseadas na 

agroindústria e nas exportações, fortalecem os processos ecológicos autônomos e a 

participação social junto às instituições permitindo a coevolução local. 

 

A pecuária familiar e sua relação com o enfoque agroecológico  

 

O enfoque agroecológico pressupõe restaurar a autossuficiência local produzindo 

alimentos com baixos insumos e ocasionando o empoderamento das organizações sociais. 

Criando novas possibilidades de resgate dos conhecimentos locais e de participação 

consciente, nas mudanças necessárias nos níveis e dimensões da sustentabilidade: 

política, social, ambiental, econômica, cultural e ética. A troca de saberes estabelecida na 

participação e no diálogo entre técnico e produtor possibilita a construção de 

conhecimento, e efetiva a opção ou não por determinada tecnologia, adequada as 

condições locais (CAPORAL e COSTABEBER 2000). 

O manejo de campo natural relaciona-se com a perspectiva agroecológica por 

proporcionar a preservação da cultura regional (gaúcha, campeira) e a biodiversidade 

deste ecossistema único, o Pampa. Técnicas de manejo proporcionam uma maior 

produtividade na atividade pecuária, fato este que pode vir a proporcionar uma maior 

competitividade da pecuária em relação ao agronegócio e avanço de culturas exóticas que 

provocam câmbios no uso do solo (QUADROS et al., 2015). 

A agroecologia tem um enfoque na agricultura mais relacionado ao meio ambiente 

e mais sensível socialmente, busca a produtividade, mas também a sustentabilidade 

ecológica do sistema de produção que vai muito mais além da unidade e abrange os 

ecossistemas (GLIESSMAN, 2003).  

Nesse sentido, a pecuária familiar promove a sustentabilidade do ecossistema e 

oferece diversos serviços ecossistêmicos. Parera e Carriquiry (2014) colocam que o 

produtor rural proprietário ou arrendatário, é o maior protagonista e quem decide o 

destino da paisagem e das pastagens naturais remanescentes, bem como sua eventual 

transformação. Porém, nem todos os produtores rurais, estão conscientes disso. Menos 

ainda o resto da sociedade, que aprecia não só os seus produtos de consumo primário 

(carne), mas também os silenciosos serviços ecossistêmicos. 

Segundo Parera e Carriquiry (2014, p.18, tradução nossa) os serviços 

ecossistêmicos do Pampa são: capturam e retêm carbono atmosférico nas folhas e 

profusos sistemas radiculares; filtram a água da chuva e recarregam lentamente aquíferos; 

provém espaço, refúgio e alimento a espécies ameaçadas de extinção que somente podem 

viver ali; mantêm populações de predadores e controladores de pragas da agricultura; 

mantêm uma paisagem ancestral, associada a cultura e tradições; protege sementes 

latentes de espécies valiosas para a forragem do gado em épocas críticas; mantêm uma 

livraria genética com alcances ainda não revelados; provém resistência aos eventos 

climáticos extremos como secas e enchentes e; convertem parte da sua biomassa em 

carnes de grande qualidade para o consumo interno e exportação. 

No ano de 2012 foi criado um projeto denominado “Incentivos para conservar los 

pastizales naturales del Cono Sur de Sudamérica” (OVERBEEK; KRÖGER e GERBER, 

2012), tendo como objetivo principal o incentivo à conservação das pastagens naturais, 

sua biodiversidade e os serviços ecossistêmicos no Cone Sul da América do Sul. O índice 

de conservação de pastagens naturais do Cone Sul da Sudamérica (ICP), para Parera e 

Carriquiry (2014, p.25, tradução nossa) “poderia converter-se em uma nova balança, em 

condições de “pesar”, mas não carne e grãos, e sim serviços ecossistêmicos”.  
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Entretanto, o potencial forrageiro natural do Pampa não tem sido devidamente 

valorizado e a atividade pecuária tem sido substituída por outras aparentemente mais 

rentáveis no curto prazo (PILLAR et al., 2009).  

Carvalho, Maraschin e Nabinger (1998) trazem o campo natural sob um novo 

olhar, compatível com as novas exigências de mercado, mas para isso, o mesmo tem que 

ser tratado como um ecossistema, além disso, é indispensável uma visão macro a respeito 

das bases biológicas que o sustentam, para assim visualizar seus limites de aumento de 

sua eficiência, e das inferências a respeito do potencial produtivo. 

O ecossistema é entendido como o conjunto de todos os organismos e suas inter-

relações. Para Nabinger (1998) o ecossistema pastoril tem na sua estrutura componentes 

bióticos: plantas, animais, etc e abióticos: solos, radiação, clima, etc, garantido o 

equilíbrio a partir da sustentabilidade do ecossistema. Uma das características mais 

marcantes deste ecossistema é o fluxo de energia que ocorre entre os diversos níveis desta 

cadeia alimentar.  

 

Funções e serviços ecossistêmicos 

 

O entendimento da dinâmica dos ecossistemas requer um esforço de mapeamento 

das chamadas funções ecossistêmicas, as quais podem ser definidas como as constantes 

interações existentes entre os elementos estruturais de um ecossistema, incluindo 

transferência de energia, ciclagem de nutrientes, regulação de gás, regulação climática e 

do ciclo da água (Daly; Farley, 2004). 

O conceito de funções ecossistêmicas é relevante no sentido de que por meio delas 

se dá a geração dos chamados serviços ecossistêmicos, que são os benefícios diretos e 

indiretos obtidos pelo homem a partir dos ecossistemas. 

Uma função ecossistêmica gera um determinado serviço ecossistêmico quando os 

processos naturais implícitos desencadeiam uma série de benefícios direta ou 

indiretamente apropriáveis pelo ser humano, incorporando a noção de utilidade. Em 

outras palavras, uma função passa a ser considerada um serviço ecossistêmico quando ela 

apresenta possibilidade/potencial de ser utilizada para fins humanos (ANDRADE e 

ROMEIRO, 2009). 

A análise das funções e serviços ecossistêmicos são complexas pois podem ser 

utilizadas em diferenças escalas temporais e espaciais. Um serviço ecossistêmico pode 

ser fruto de duas funções, assim como uma função pode gerar mais de um serviço 

ecossistêmico. 

As funções ecossistêmicas podem ser agrupadas em quatro categorias primárias, 

quais sejam: i) funções de regulação; ii) funções de habitat; iii) funções de produção; e 

iv) funções de informação (DE GROOT et al., 2002).  

As duas primeiras classes proporcionam suporte e manutenção dos processos e 

componentes naturais, contribuindo para a provisão das demais funções. As funções de 

regulação compreendem: regulação de gás, regulação climática, regulação de distúrbios, 

regulação e oferta de água, retenção do solo, formação do solo, regulação de nutrientes, 

tratamento de resíduos, polinização, controle biológico. As funções de regulação estão 

relacionadas à capacidade de os ecossistemas regularem os processos ecológicos 

essenciais de suporte à vida, através de ciclos biogeoquímicos e, portanto, têm impactos 

diretos e indiretos sobre as populações humanas. 

As funções de habitat envolvem refúgio e berçário das espécies nativas, 

consideradas essenciais para a conservação da biodiversidade e para a preservação de 

processos evolucionários (ANDRADE e ROMEIRO, 2009). 
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As funções de produção estão diretamente ligadas à capacidade dos ecossistemas 

fornecerem alimentos para o consumo humano: matéria orgânica em geral, recursos 

genéticos, recursos ornamentais entre outros e as funções de informação compreendem à 

capacidade dos ecossistemas naturais contribuírem para a manutenção da saúde humana, 

fornecendo oportunidades de reflexão, enriquecimento espiritual, desenvolvimento 

cognitivo, recreação e experiência estética (ANDRADE e ROMEIRO, 2009). 

Já os serviços ecossistêmicos podem ser classificados de maneira semelhante às 

funções ecossistêmicas seguindo a Avaliação do Milênio -MILLENNIUM 

ECOSYSTEM ASSESSMENT (MEA) propõem-se uma classificação em quatro 

categorias, quais sejam: i) serviços de provisão (ou serviços de abastecimento); ii) 

serviços de regulação; iii) serviços culturais; e iv) serviços de suporte. 

Os serviços de provisão incluem os produtos obtidos dos ecossistemas, tais como 

alimentos e fibras, madeira para combustível e outros materiais que servem como fonte 

de energia, recursos genéticos, produtos bioquímicos, medicinais e farmacêuticos, 

recursos ornamentais e água. Deve-se proceder a uma análise que considere a qualidade 

e o estado do estoque do capital natural que serve como base para sua geração, atentando 

para restrições quanto à sustentabilidade ecológica (ANDRADE e ROMEIRO, 2009). 

Andrade e Romeiro (2009) descrevem que os serviços de regulação são medidos 

pela análise da capacidade dos ecossistemas regularem determinados serviços, como 

exemplos a manutenção da qualidade do ar, regulação climática, controle de erosão, 

purificação de água, tratamento de resíduos, regulação de doenças humanas, regulação 

biológica, polinização e proteção de desastres (mitigação de danos naturais). 

Os serviços culturais incluem a diversidade cultural, na medida em que a própria 

diversidade dos ecossistemas influencia a multiplicidade das culturas, valores religiosos 

e espirituais, geração de conhecimento (formal e tradicional), valores educacionais e 

estéticos, etc. Estes serviços estão intimamente ligados a valores comportamentos 

humanos e padrões sociais. 

Os serviços de suporte são aqueles necessários para a produção dos outros serviços 

ecossistêmicos, como exemplos, pode-se citar a produção primária, fixação de matéria 

orgânica, produção de oxigênio atmosférico, formação e retenção de solo, ciclagem de 

nutrientes, ciclagem da água e provisão de habitat.  Os serviços de suporte produzem 

impactos indiretos sobre o homem e podem ocorrer a longo prazo. 

 

Resultados e discussão 

 

Modificações na dinâmica agrária sobre o ecossistema do Pampa causam 

degradação dos recursos naturais e redução da biodiversidade, com reflexos ao bem-estar 

humano e a conciliação dos componentes econômicos, sociais e ambientais. A partir da 

Avaliação Ecossistêmica do Milênio observa-se a existência de pesquisas voltadas ao 

entendimento dos serviços ecossistêmicos, frente a esta temática busca-se identificar a 

percepção dos produtores rurais do Pampa, especificamente pecuaristas familiares da 

fronteira Livramento/Br e Riveira /Uy, sobre os serviços ecossistêmicos atribuídos por 

sua prática e modo de vida peculiar. 

A análise da paisagem das propriedades identificando uso do solo, divisão em 

piquetes no campo, presença de corredores de fauna, refúgios para sombra e água, áreas 

de conflito como exemplo a silvicultura, e a presença de áreas protegidas por legislação: 

Valle del lunarejo ou Apa do Ibirapuitã juntamente com as entrevistas semiestruturadas 

permitiram identificar serviços ecossistêmicos realizados pelos pecuaristas familiares na 

fronteira Livramento/Br e Riveira /Uy. 
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Dentre os serviços foi possível identificar serviços de provisão, regulação e 

serviços culturais. Os serviços de suporte não foram considerados pois analisam o ciclo 

de vida de espécies migratórias e a diversidade biológica, que sabemos ser riquíssima no 

Pampa, e que foram mencionados pelos informantes qualificados, entretanto, divergem 

de uma análise territorial com referência ao território usado, no sentido de produção e do 

modo de vida.  

Os serviços de provisão são identificados na própria produção que se caracteriza 

por bovinocultura associada a ovinocultura. Aqui cabe destaque o desenvolvimento 

econômico prioritário do Pampa fundamentado na bovinocultura/ovinocultura de corte 

extensivamente com estrutura fundiária de médias e grandes propriedades e se mantém 

predominantemente nesta lógica até hoje devido à racionalidade específica destes sujeitos 

que assegura um padrão de vida satisfatório e sem risco, embasadas nas características 

geográficas da região e na sua formação cultural (ROCHA, 2000). 

Estudos apontam que a superfície campestre do Pampa tem diminuído 1% ao ano, 

sendo que existem localidades em que a substituição de campo por lavouras e árvores 

exóticas atingem até 10% ao ano. As áreas de campo naturais que permanecem intactas 

apresentam-se em muitas vezes fragmentadas em manchas esparsas (BILENCA e 

MIÑARRO, 2004).  

Segundo as entrevistas, os pecuaristas familiares adotam a pecuária por tradição e 

por lucro, acreditam na rentabilidade da atividade e, portanto, adotam estratégias que 

visam aumentar a produtividade, observando ainda que continuam a adotar a pecuária 

como poupança frente aos riscos climáticos. Embora reconheçam que em outros tempos 

a ovinocultura já foi mais rentável, mas que está em crescimento.  

Relacionando os serviços ambientais de provisão condicionados ao modo de 

produção do pecuarista familiar, frente ao seu modo de vida podemos apontar: produção 

da carne ovina e bovina, leite, e na produção do couro e da lã. Item estes também apontado 

pelos produtores como benefícios positivos vinculados à produção animal extensiva 

gerados pelos ecossistemas para o bem-estar humano.  

Ademais, os produtores destacam o reduzido risco na atividade pecuária e na 

produção de forragem, que resultam em carne saborosa e de qualidade, com custo zero 

em ração. Contribuem na redução de áreas cultivadas com agricultura preservando o 

campo nativo, relacionando diretamente aos serviços de provisão na medida em que se 

condicionam a provisão de matéria-prima (couro, lã), alimentos (leite, carne) e na 

provisão de água.  

Considerando que a área de pesquisa se situa num corredor ecológico/biológico 

que interliga o sistema de Coxilha de Haedo, do sul do Brasil e Uruguai conectando 

espécies subtropicais de flora e fauna do sul, espécies estas muitas em extinção 

localizadas junto a APA do IBirapuitã 1e do Valle del Lunarejo2 (cascavel, tamanduá, 

                                                           
1 A Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã está localizada na região sudoeste do Estado do Rio Grande 

do Sul (Fig. 1), entre as coordenadas aproximadas 55°29'W a 55°53'W e 29°05'S a 30°51'S, totalizando 

318.767,07 hectares. Deste total, 15,22% (485.181Km2) encontram-se no município de Alegrete, 12,22% 

(389,440km2) em Quaraí, 56,81% (1.810,860km2) em Sant'Ana do Livramento e 15,75% (502,190km2) 

em Rosário do Sul. O perímetro da APA circunscreve a porção central superior da bacia hidrográfica do rio 

Ibirapuitã, da qual ocupa cerca de 47.'4 da superfície. Seus limites chegam até a fronteira com o pais vizinho 

do Uruguai (Plano Manejo APA Ibirapuitã, 1999). 
2 A Paisagem Preservada Vale do Lunarejo ingressou no Sistema Nacional de Áreas Preservadas a fins de 

2009. Inclui 29.286 hectares de propriedade privada e do Instituto Nacional de Colonização, que desde o 

ano de 2001 tinham a proteção a nível municipal. No final de 2009 foi assinado um convênio entre o 

MVOTMA e a Intendencia Departamental de Rivera para levar adiante de forma coordenada as primeiras 

ações de gestão da área, incluindo a elaboração do plano de ação (Site Ministério de Turismo Uruguai, 

2015) 
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quati, graxaim, lobo-guará, entre outros ) existe uma preocupação em proteção da 

biodiversidade local, e no território Uruguaio o conceito de preservação de biodiversidade 

se associo ao conceito de preservação da paisagem, somando-se  os anos de interação das 

atividades humanas fundamentalmente de uso pecuário extensivo e o ambiente natural; 

resultando na paisagem a ser preservada. Aos atributos naturais se somam importantes 

valores históricos e culturais, intimamente ligados às características do território.  

Nesse sentido os moradores situados junto a APA do IBirapuitã, ao Valle del 

Lunarejo e próximos possuem consciência ambiental e são instruídos para isso através 

das ações dos governos, ações de educação ambiental, em preservar nascentes e matas 

ciliares. Em ambos países são ofertados programas de proteção de nascentes e 

vertedouros, financiamento de açudes para abastecimento de água. Todos os entrevistados 

relataram que em algum momento obtiveram acesso a políticas governamentais desta 

natureza que em sua maioria são financiadas com recursos a fundo perdido de organismos 

estrangeiros (Banco Mundial). 

Ainda relacionado aos serviços de provisão observou-se em uma propriedade no 

Uruguai a conversão de energia solar através da instalação de aquecedor solar. Em 

questionamento ao proprietário o mesmo apontou que resolveu investir na tecnologia para 

preservação do meio ambiente, instalou o aquecedor em 2015 e que no futuro reduziria 

sua conta de energia elétrica. Entretanto atualmente na propriedade só reside ele e sua 

esposa, as duas filhas residem na cidade de Rivera para estudarem.  

Relacionados aos serviços de Regulação podemos relacionar os serviços descritos 

com a prática da pecuária bovino/ovinocultura extensiva: entre eles: regulação climática, 

regulação hídrica, purificação da água, polinização, controle de doenças e pragas. 

O serviço de regulação climática pode ser observado na prática natural que os 

pecuaristas realizam no desenvolver das suas atividades, como a promoção de 

microclimas, para reduzir a variação da temperatura médias, muitas vezes se utilizam da 

vegetação já existente só conduzindo quando necessário alguns ramos da vegetação 

nativa. Na prática são áreas de descanso para o gado. Em alguns locais chegam a 

introduzir os chamados “quebra-ventos” geralmente de vegetação exótica, utilizados 

como barreiras protetoras para a diminuição da velocidade dos ventos ou para impedir a 

formação de túneis de vento.  

Os serviços de regulação climática através dos quebra ventos e das áreas de 

sombrite introduzida pelos pecuaristas familiares, observadas em todas as propriedades 

visitadas, têm como propósito: manutenção da umidade do solo; amadurecimento precoce 

das plantas; redução do ataque de doenças e insetos prejudiciais nas plantações; abrigo 

para pássaros e insetos benéficos (como inimigos naturais e abelhas); proteção para os 

animais jovens, que são mais sensíveis às doenças respiratórias; redução das quedas de 

temperatura em casas de fazenda, estábulos, galinheiros, pocilgas (chiqueiros) e lavouras; 

aumento do rendimento de produção das plantas e animais (CONCEIÇÃO, 1996). 

As práticas de regularização hídrica e purificação da água estão relacionadas as 

práticas nas propriedades e em comum a todos os entrevistados em que se observa a 

preservação da mata ciliar, os cuidados com a deposição dos rejeitos dos resíduos, embora 

no Uruguai ainda ocorra a queima principalmente devido à problemas de logística no 

recolhimento dos resíduos. Em Livramento, os entrevistados disseram que os resíduos 

são recolhidos quinzenalmente pela prefeitura.  

Ambos não utilizam de agrotóxicos, herbicidas ou fertilizantes nos campos. Todos 

os entrevistados possuem apiários que contribuem para o aumento das populações de 

insetos polinizadores e disponibilizam florada para as abelhas.  
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Em relação ao controle de doenças e pragas o ecossistema se mantêm equilibrado 

com a prática da pecuária, preservando a fauna e flora nativa. O controle de doenças e 

pragas também pode ser observado no uso do rebanho misto, ovino e bovino, utilizado 

por 100 % dos entrevistados, e a alternância de rebanhos (ovino, bovino, equino) entre 

pastagens, a disposição estratégica de alimentação suplementar (promovendo um uso 

mais intensivo de uma determinada área da pastagem, que por sua vez pode ser variada 

espacial e temporalmente), assim como o melhoramento do campo nativo pela 

sobressemeadura de espécies forrageiras hibernais, a adubação de pastagens nativas, e o 

isolamento temporário de parcelas de campo ou de ambientes vitais para a fauna 

(Nabinger et al. 2006). 

Dentre os serviços culturais foi possível identificar através das entrevistas: 

Recreação e ecoturismo; Estéticos; de inspiração; Senso de lugar; Herança cultural. 

Somente um dos entrevistados não reconhece o território do Valle do Lunarejo 

como espaço com potencial turístico, acredita que a região tenha potencial cultural e 

histórico de produção pecuária sem vínculo ao turismo.  

Os serviços de produtos turísticos em resposta dos entrevistados são fornecidos 

por 2 (dois) deles que possuem pousadas e piquetes para contemplação da paisagem do 

Pampa, da comida típica, e no piquete precisamente a cultura do gaúcho, a prática do 

trabalho do campo e a lida campeira nas representações das gineteadas. 

Os serviços culturais foram observados por todos os entrevistados nos itens de 

estéticos, inspiração, senso de lugar e herança cultural quando remetem a sensação de paz 

e tranquilidade de vivência no Pampa e no campo. Em algumas observações de amigos, 

visitantes que utilizam do lugar para fotografias e inspirações de livros e telas, devidos as 

belezas cênicas. A herança cultural pode ser observada na tradição presente na produção 

pecuária, na lida diária e na reprodução de costumes tradicionais. 

Os sistemas produtivos no Pampa devem ser vinculados a preservação da 

biodiversidade, na qual devemos utilizar seus bens naturais de forma ambientalmente 

responsável e socialmente justa, considerando-se a perspectiva ambiental e o 

reconhecimento de que o Pampa apresenta uma forma específica e única, com uma 

identidade ecológica e produtiva vinculada aos antecedentes históricos do Uruguai a 

Argentina e o sul do Brasil. (GUDYNAS, 2002). 

 

Considerações finais 

 

A partir dos objetivos constatou-se que a percepção dos pecuaristas familiares 

sobre os serviços ecossistêmicos atribuídos por sua prática e modo de vida peculiar 

referem-se principalmente as suas atividades produtivas, identificando os serviços 

ecossistêmicos de provisão, regulação e serviços culturais. 

Entre os serviços de provisão destacam-se provisão de matéria-prima (couro, lã), 

alimentos (leite, carne) e na provisão de água. Nos serviços de regulação se apresentam: 

regulação climática, regulação hídrica, purificação da água, polinização, controle de 

doenças e pragas. E ainda, nos serviços culturais através das entrevistas se vinculam: 

Recreação e ecoturismo; Estéticos; de inspiração; Senso de lugar; Herança cultural. 

Através deste estudo pondera-se que a pecuária familiar contribui com diversos 

serviços ecossistêmicos na medida em que o pecuarista familiar realiza a sua prática 

produtiva, visualizando o campo como um ecossistema, compreende que a pecuária em 

campo natural propicia a conservação e garante a sustentabilidade econômica e ambiental 

da propriedade. 

A prática dos pecuaristas familiares no Pampa ao adotarem o manejo do campo 

natural se relacionam com a perspectiva agroecológica por proporcionarem a preservação 
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da cultura local (gaúcha, campeira) e a biodiversidade do ecossistema. Ao apresentarmos 

a relação da agroecologia com a pecuária familiar, seus serviços ecossistêmicos e as 

práticas agroecológicas recorrentes, incorporamos as variáveis sociais para a viabilização 

em um sistema de produção.  
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