
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Embrapa Pecuária Sul 
 
 
 

 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS 

IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS 
GERADAS PELA EMBRAPA 

 
 
 

 
Nome da tecnologia: Ecologização da pecuária familiar como 

estratégia de desenvolvimento territorial do Alto Camaquã, RS 

Ano base da avaliação: 2015 

Equipe de avaliação: Jorge Luiz Sant’Anna dos Santos 

                                    Viviane de Bem e Canto 

Colaboradores:  Graciela Olivella Oliveira 

       Henrique Garcia Perônio 

      

 
 
 

 
 
 

Bagé, março de 2016



 

 

2 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 
Nome/Título 
 

Ecologização da pecuária familiar como estratégia de desenvolvimento territorial do 
Alto Camaquã, RS. 
 

Objetivo/Diretriz Estratégica (PDE/PDU) 
 
Inserção social e econômica da agricultura familiar. 
 

Descrição sucinta 
 

A região do Alto Camaquã constitui o terço superior da bacia do rio Camaquã, 
localizado na Serra do Sudeste do Estado do Rio Grande do Sul (RS), e caracteriza-se por 
apresentar relevo acidentado, solos rasos e vegetação de campo intercalada com vegetação 
arbórea. A criação de bovinos, ovinos e caprinos, de caráter familiar, realizada em pastagem 
natural, é a atividade predominante. É nesse ambiente que a tecnologia propõe o re-
conhecimento e a valorização da pecuária de caráter familiar, desenvolvida em pastagem 
natural, como estratégia de desenvolvimento territorial para o Alto Camaquã. A tecnologia 
considera a ecologização da pecuária familiar, a partir da participação ativa dos produtores 
na construção de estratégias de manejo dos recursos naturais, principalmente, manejo da 
pastagem natural, como forma de redesenhar os sistemas de produção locais, dentro de uma 
concepção de desenvolvimento sustentável. Entre as práticas de manejo recomendadas estão 
o diferimento e a rotação de pastagens. Dentro desse contexto, a tecnologia inclui o registro, 
por parte dos produtores, de todas as informações referentes às propriedades, tais como 
dados de temperatura e precipitação, de identificação dos animais dos rebanhos, de 
crescimento da vegetação nativa, entre outros. Além disso, a tecnologia propõe a adaptação 
de melhorias genéticas nos bovinos às condições ambientais, a racionalização no uso dos 
insumos veterinários, a caracterização dos processos e dos produtos regionais e, ainda, a 
articulação, dos produtores locais, com outros setores econômicos. Todos esses aspectos 
permitem maior agregação de valor aos produtos e processos, com consequente aumento da 
renda dos produtores locais, inclusive por meio do desenvolvimento do turismo e de uma 
marca própria para os produtos do Alto Camaquã. 
 

Ano de lançamento: 2008 
 
 
Ano de início da adoção: 2009 
 
 
Abrangência 
 

A área de abrangência da tecnologia compreende em maior proporção, os 
municípios de Bagé, Caçapava do Sul, Lavras do Sul, Pinheiro Machado, Piratini, Santana 
da Boa Vista e, em menor proporção, os municípios de Dom Pedrito e Hulha Negra. Os 
produtores dos diferentes municípios encontram-se organizados em uma rede de pesquisa 
baseada em 12 Unidades Experimentais de Pesquisa Participativa (UEPAs), cujos 
resultados são vivenciados por todos os produtores, os quais estão organizados em 
associações locais de produtores.  
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Beneficiários 
 

Estabelecimentos de pecuária extensiva de bovinos e ovinos, não especializados e 
pluriativos, e estabelecimentos especializados, todos com características de pequenas 
unidades de produção familiar, com alguns resquícios de pecuária de subsistência e 
relativamente precária inserção no mercado de carnes vermelhas. 
 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 

Os impactos na cadeia produtiva podem ter como ponto de partida a identificação do 
tipo de mercado no qual atuam os pequenos pecuaristas familiares do Alto Camaquã que 
adotaram a tecnologia. Como as novas práticas de manejo dos campos e de controle 
planejado sobre o pastejo dos animais possibilitam uma maior oferta de forragem durante o 
ano, os produtores deixam de levar ao mercado somente bovinos para recria (terneiros 
recentemente desmamados) ou engorda (vacas para invernar) e passam a vender animais 
diretamente para o abate, além de ovinos. Essas novas práticas podem implicar a compra de 
alguns insumos como fio rígido encapado de cobre e mourões para fazer a subdivisão das 
áreas de campo, montagem de potreiros e diferimento para descanso temporário de parte 
das pastagens. Em alguns casos, podem requerer a compra de balança eletrônica para 
controle do peso dos animais e eletrificador de cercas.  

 
Portanto, nos segmentos à montante na cadeia produtiva (indústria produtora de 

insumos para a agropecuária) os impactos parecem evidentes, à medida que for 
intensificado o número de adotantes. Entretanto, é importante destacar que as 
recomendações da equipe de pesquisadores da Embrapa Pecuária Sul não preconizam o 
incremento do uso de produtos oriundos da indústria químico-farmacêutica, como adubos, 
fertilizantes e insumos veterinários, tampouco estimula a utilização de sementes para o 
cultivo de pastagens. Trata-se apenas de manejo mais racional das pastagens naturais. As 
entrevistas realizadas com produtores em duas áreas do Alto Camaquã, o Alto Bonito e o 
Barrocão, ambas no município de Pinheiro Machado, mostram que aqueles cujas 
propriedades funcionam como Unidades Experimentais Participativas do projeto (UEPAs), 
utilizam-se desses insumos. Em um dos casos, o produtor afirmou ter utilizado calcário e 
fosfato em uma área com sete hectares. Em outro caso, o produtor aplicou calcário em uma 
pastagem de azevém. Além disso, ele utiliza sal mineral comum como suplementação 
alimentar para o rebanho de bovinos e ovinos. O objetivo é fazer com que os animais 
ganhem peso. 
 

 As mudanças advindas do novo tipo de mercado ao qual os pequenos pecuaristas 
familiares passam a ter acesso com o uso da tecnologia provocam impactos principalmente 
à jusante do estabelecimento rural, levando-se em conta que agora podem levar seus 
animais para serem comercializados em feiras agropecuárias e também podem abastecer 
frigoríficos. Estes últimos têm se ressentido da instabilidade da oferta de animais em 
condições de abate em alguns meses do ano. Além disso, a médio prazo, com a ampliação 
do número de produtores adotantes, os frigoríficos podem reforçar o atendimento a 
mercados mais exigentes (inclusive o externo), levando-se em consideração que podem 
contar com maior quantidade de um produto diferenciado, com bovinos e ovinos oriundos 
de sistemas produtivos nos quais é valorizado o uso dos recursos naturais, sendo os animais 
criados inteiramente à pasto. Esses impactos serão sentidos não apenas nos frigoríficos de 
grande porte. A Rede de Produtores do Alto Camaquã, por intermédio da Associação para o 
Desenvolvimento do Alto Camaquã-ADAC, tem trabalhado no sentido de organizar 
alianças mercadológicas com a indústria frigorífica, priorizando aquelas de pequeno e 
médio portes. 
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Em relatório de impacto dessa tecnologia do ano passado, foi visto que sua utilização 

permitira aos pequenos pecuaristas do Alto Camaquã diversificar sua produção e melhorar 
suas condições de logística, o que lhes tem garantido melhor inserção nos circuitos de 
comercialização. Esses produtores, além de bovinos, haviam conseguido alcançar uma 
escala de produção capaz de abastecer parcialmente com carne de cordeiro (com a marca 
própria coletiva do Alto Camaquã) o mercado de Porto Alegre e mercados urbanos 
interiorizados no Rio Grande do Sul.  Desde o ano de 2013 a ADAC firmara uma parceria 
com o Frigorífico Adiale, localizado no município de Encruzilhada do Sul, distante cerca de 
250 km das áreas onde se encontram esses produtores, para abate de ovinos do Alto 
Camaquã.  

 
Um outro convênio com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em 2014, através 

da Secretaria de Desenvolvimento, Pesca e Cooperativismo, permitiu-lhes a obtenção de 
transporte próprio (dois caminhões: um boiadeiro e um frigorífico) para realizar a viagem 
com os animais até o Frigorífico Adiale - garantindo-lhes um preço mais favorável pela 
carcaça dos ovinos - e daí até os pontos de distribuição, principalmente na capital gaúcha. 

 
 Os veículos foram financiados através do Programa de Regionalização do 

Abastecimento, com recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Pequeno Empreendimento 
Rural (Feaper), sendo 80% do seu valor a fundo perdido e os produtores terão de pagar os 
20% restantes, como contrapartida, com um ano de carência e prazo de cinco anos para 
quitar o financiamento. A adoção da tecnologia pelos pequenos pecuaristas do Alto 
Camaquã já ensejara a formulação do Programa Estadual de Desenvolvimento da Pecuária 
de Corte Familiar (PECFAM), através de um Termo de Cooperação Técnica (nº 
3729/2012), firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, 
a Emater-RS e a Embrapa Pecuária Sul. A cerimônia de entrega dos caminhões à ADAC foi 
noticiada pelo jornal Minuano, de Bagé, edição de 23 de setembro de 2014, na qual estava 
explícito o esforço da Embrapa Pecuária Sul no sentido do apoio com pesquisa e 
transferência de tecnologia para a melhoria das condições de vida dos pequenos pecuaristas 
do Alto Camaquã.  

 
Para o trabalho de campo no ano de 2015 foi realizada uma entrevista com o presidente 

da Associação para o Desenvolvimento do Alto Camaquã-ADAC, que é também pequeno 
pecuarista no município de Pinheiro Machado. A intenção era verificar o andamento do 
processo de comercialização dos produtos do Alto Camaquã, pois havia chegado até a 
equipe de avaliação de impactos da Embrapa Pecuária Sul a informação de que os dois 
caminhões, objeto do convênio com o governo estadual, estavam parados, ou seja, sem 
realizar as viagens até o frigorífico, em Encruzilhada do Sul, tampouco do frigorífico até os 
pontos de distribuição, em Porto Alegre e outras cidades no seu entorno. 

 
Segundo esse informante, entre outubro e novembro de 2015 chegaram a abater 240 

ovinos e, em dezembro, abateram 582. Quando chegou o mês de janeiro de 2016, o grupo 
de produtores tinha apenas 60 animais para abate, ou seja, não se preocuparam em atender o 
cliente na entressafra, “queimamos o estoque para atender as festas de final de ano”, 
comentou. Em razão da falta do produto nos meses de janeiro e fevereiro, o principal 
cliente, um distribuidor localizado em Porto Alegre, tomou a decisão de trocar de 
fornecedor, interrompendo um canal de comercialização que o grupo de pequenos 
pecuaristas do Alto Camaquã levara tanto tempo para construir. 

 
 O caminhão boiadeiro, de acordo com o informante, está à disposição do Núcleo de 

Criadores de Ovinos, localizado na cidade de Pinheiro Machado, que dispõe de um local 
para abate de ovinos. A parceria com esse Núcleo parece ter sido uma estratégia utilizada 
pela ADAC (leia-se pequenos pecuaristas do Alto Camaquã) para tentar substituir o canal 
de comercialização há pouco obstruído (Frigorífico Adiale, distribuidor em Porto Alegre), 



 

 

5 
conforme relatado acima. Recentemente, esse núcleo se filiou à inspeção municipal. É 
necessário, no entanto, a regularização da planta do matadouro, para que possa se filiar à 
inspeção estadual, permitindo, a partir daí, que os pecuaristas, inclusive os do Alto 
Camaquã, enviem os produtos para que sejam consumidos fora do município. A inspeção 
municipal, nesse sentido, limita a comercialização ao território do município de Pinheiro 
Machado. Segundo o entrevistado, é necessário providenciar alguns ajustes, como a 
adequação da sala de desossa e instalação de uma empacotadora a vácuo, que são 
exigências da CISPOA- Coordenadoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal (órgão 
da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Rio Grande do Sul, 
órgão responsável pela inspeção de produtos de origem animal que são comercializados 
dentro do estado), o que “leva ainda um ano para organizar”. Mesmo assim, estão 
conseguindo, de acordo com o informante, negociar no Núcleo dos Criadores de Ovinos de 
Pinheiro Machado o preço da carcaça do cordeiro (em torno de 16 kg por animal) a 
R$ 12,25, sendo que, destes, R$ 0,25 fica retido para a manutenção do caminhão, cedido ao 
Núcleo pela ADAC. 

 
 Além disso, o Núcleo remunera a Associação para o Desenvolvimento do Alto 

Camaquã-ADAC em R$ 13,00 por quilômetro rodado com o caminhão. Apenas para se ter 
uma ideia da vantagem que representa o preço pago pelo Núcleo ao quilo da carcaça do 
cordeiro, cabe destacar que, em 2013, o Frigorífico Marfrig, um dos mais importantes 
estabelecimentos de abate de ovinos no RS, remunerava a R$ 8,00 o quilo da carcaça, 
enquanto os associados da ADAC conseguiam, na ocasião, vender a R$ 11,00, ou seja, 35% 
a mais. 

 
Perguntado quanto ao fato de o caminhão-frigorífico estar parado, o entrevistado disse 

que “faltou recurso para fazer o emplacamento”, pois não foram feitos os pagamentos do 
IPVA relativos aos anos de 2014, 2015 e 2016, o que totaliza R$ 10 mil, recurso que a 
ADAC não dispõe. 

 
  
3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 
 
3.1. Avaliação dos impactos econômicos 
 
A metodologia utilizada para a avaliação dos impactos econômicos é a do excedente 
econômico. 
 Se aplica:  sim ( x )        não  (  ) 
Tipo de impacto: Incremento de produtividade 
 
Tabela Aa. – Ganhos líquidos unitários  

Ano 
Unidade de 
Medida – 

UM 

Rendimento 
Anterior/UM (A) 

Rendimento 
Atual/UM (B) 

Preço Unitário 
R$/UM © * 

Custo 
Adicional 

R$/UM (D)** 

Ganho Unitário 
R$/UM               

E=[(B-A)xC]-D 
2009 

cabeça 

135,00            180,00 2,80 22,30               103,70 
2010            138,00            183,00 3,00 23,42               111,58 
2011 137,00       183,00 3,20 24,59               122,61 
2012 138,00       175,00 3,15                25,81                 90,74 
2013  138,50       182,00 3,50               27,10               125,15 
2014  139,00       183,50 4,40              41,16               154,64 
2015  139,40       183,10 5,30               49,39               182,22 

 
*Dados da Emater-RS (2014) 
** Dados Anualpec... (2014) para o município de Alegrete (RS) 
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Tabela Ba. – Benefícios econômicos na região 

Ano 
Participação da 

Embrapa % 
 (F) 

Ganho Líquido 
Embrapa R$/UM 

G= (ExF) 

Área de Adoção: 
Unidade de 
Medida-UM 

Área de Adoção: 
QuantxUM (H) 

Benefício Econômico 
 I= (GxH) 

2009 70 72,59 

cabeça 

                3.000                                  217.770,00 
2010 70             78,11                 4.500                                  351.495,00 
2011 70             85,83                 6.000                                  514.980,00 
2012 70 63,52                 8.000                                  508.160,00 
2013 70 87,60                  8.500                                  744.642,50 
2014 70           108,25                  8.600                                930.950,00 
2015 70           127,55                  7.300                                931.115,00 

 
 
3.2. Análise dos impactos econômicos 
 
Tipo de impacto: Incremento de produtividade 
 

 As informações sobre incremento da produtividade levam em consideração a venda 
de terneiros, entre 2009 e 2015. Optou-se por não incluir nos benefícios econômicos a 
venda de cordeiros, nos anos de 2014 e 2015 (período no qual os pecuaristas se 
mobilizaram para diversificar suas atividades, dedicando-se também à ovinocultura 
comercial), em razão dos reveses que têm sido enfrentados pelos pequenos pecuaristas do 
Alto Camaquã e suas associações, decorrência da falta de planejamento para a garantia da 
oferta de cordeiros no período da entressafra, que resultou na interrupção de canais de 
comercialização, que haviam sido recentemente inaugurados. 

  
Daí ter sido mantida somente a venda de terneiros para estabelecimentos de recria e 

invernadores, além da venda em feiras, porque já são práticas de comercialização bastante 
difundidas entre os pequenos produtores do Alto Camaquã.   Alguns informantes já 
avançaram, em decorrência da adoção da tecnologia, para venda direta de vacas gordas e 
cordeiros aos frigoríficos, mas a escala com que trabalham é pequena, especialmente no que 
diz respeito aos ovinos.  As entrevistas indicaram que, via de regra, as vendas desses 
produtores são intermediadas por agenciadores.  

 
A coleta de informações, realizada no ano de 2015, buscou atualizar as estimativas 

de incremento da produtividade e corrigir eventuais distorções, especialmente aquelas que 
pudessem advir do fato de as estimativas feitas nos anos anteriores estarem amparadas nos 
resultados alcançados por produtores cujas propriedades funcionam como UEPAs 
(Unidades Experimentais Participativas), permanentemente assistidas pelos pesquisadores 
da Embrapa Pecuária Sul.  

 
Um dos informantes afirmou que, em média, esses terneiros nascem com 20/23 

quilos e são vendidos quando estão com peso entre 150/170 quilos. Eles alcançam essa 
condição corporal em um período que vai de sete a oito meses. Na situação anterior, os 
animais obtinham peso em torno de 40 quilos menor (Coluna A da Tabela A). Com a 
adoção das práticas recomendadas pela Embrapa Pecuária Sul, os produtores alcançam 
resultados muito mais satisfatórios (coluna B da Tabela A). 

 
O preço unitário (coluna C) reflete o movimento do quilo do peso vivo do boi, 

baseado em dados da Emater-RS (2015). É possível constatar um aumento considerável do 
preço de mercado, entre 2009 e 2015, refletindo um panorama favorável para a pecuária de 
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corte no Rio Grande do Sul e no Brasil, mesmo com um moderado recuo do preço no ano 
de 2012. A coluna D apresenta o custo adicional de adoção da tecnologia, baseado em 
dados do Anualpec... (2015) para produção de gado de corte em estabelecimentos de cria 
extensiva. É importante mencionar que, enquanto o preço do quilo do boi no mercado 
aumentou algo em torno de 60%, entre 2009 e 2013, os custos de produção sofreram 
incremento que superou os 70% no mesmo período. O ganho unitário está expresso na 
coluna E. A participação da Embrapa foi estimada em 70%, em função da existência de 
outros parceiros que contribuíram com a geração da tecnologia, como os próprios pequenos 
produtores do Alto Camaquã, a Eletrobrás/Companhia de Geração Térmica de Energia 
Elétrica (CGTEE) e a EMATER-RS, permitindo os ganhos líquidos expressos na coluna G, 
que são a base de cálculo para os benefícios econômicos na região, uma vez estabelecida a 
área de adoção (coluna H), nesse caso indicada pelo número de cabeças.  

  
Observe-se que ocorreu uma redução da área de abrangência (expressa em número 

de cabeças), entre 2014 e 2015. É que a equipe de avaliação de impactos da Embrapa 
Pecuária Sul constatou que, após seis anos monitorando a adoção dessa tecnologia, apesar 
de vários impactos positivos constatados (evolução das práticas de manejo de pastagens, 
manejo sanitário e manejo reprodutivo, criação de canais alternativos de comercialização 
dos produtos - geralmente sintetizados na seção nº 6 “Avaliação integrada e comparativa 
dos impactos gerados” -, não foi captada uma ampliação do número de adotantes, para além 
daqueles que gravitavam em torno do núcleo original das associações de pequenos 
produtores do Barrocão e do Alto Bonito (Pinheiro Machado) e das Guaritas (Caçapava do 
Sul), todas mobilizadas pelo líder da pesquisa, ainda na fase da concepção do projeto, em 
2008. 

 
A entrevista realizada com o presidente da ADAC, em alguns momentos, contribuiu 

para corroborar a percepção da equipe, à medida que esta realizava as entrevistas no campo 
e fazia a observação direta nas propriedades, de que não era comentado por qualquer dos 
antigos adotantes, o surgimento de novos produtores interessados em incorporar as práticas 
inovadoras sugeridas pela Embrapa Pecuária Sul. Persistia o mesmo grupo de produtores, 
geralmente visitados individualmente para a atualização dos dados da avaliação de 
impactos, sempre que a equipe se deslocava para a área do Alto Camaquã. Essa foi a razão 
pela qual não houve incremento na área de abrangência, ao contrário, houve recuo, entre 
2014 e 2015. De acordo com o presidente da ADAC, o efeito do trabalho do líder da 
pesquisa foi interrompido e o “produtor que está vindo depois não acompanhou o sentido 
das novas práticas de manejo; é necessário provocar as discussões em torno das práticas”. 
Nesse sentido, o informante criticou as próprias associações locais de produtores, por não 
realizarem um trabalho de mobilização e difusão da tecnologia. 

 
Taxa Interna de Retorno –TIR 30,00 
Relação Benefício/Custo B/C – 60,00 
Valor Presente Líquido VPL – RS 1.129.576,55 
 

 
3.3. Fonte de dados 

 
O trabalho de avaliação dos impactos econômicos dessa tecnologia obedeceu a 

procedimentos que estão expostos abaixo: 
 

• Levantamento das informações acerca da pesquisa e das condições da sua 
realização, através de entrevista com os pesquisadores da Embrapa Pecuária Sul 
responsáveis pela execução do projeto, buscando delinear uma caracterização do 
objeto da avaliação;  
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• Entrevistas com produtores adotantes da tecnologia e visitas às suas unidades de 

produção para observação direta do funcionamento do sistema de produção e 
atualização dos dados de impacto econômico. 
 

• Entrevista com o presidente da Associação para o Desenvolvimento do Alto 
Camaquã-ADAC (que também é pequeno pecuarista no município de Pinheiro 
Machado) 

 
• As estimativas, além dos dados coletados em entrevistas com produtores adotantes 

da tecnologia, estão amparadas em resultados de estudos experimentais 
desenvolvidos em sistemas de criação de bovinos de corte, em campos nativos do 
Estado do Rio Grande do Sul, especialmente aqueles voltados para a medição da 
produtividade da massa forrageira, do ganho de peso dos animais e da avaliação dos 
custos de produção. 

 
• Consulta às fontes qualificadas para obtenção de diversos indicadores econômicos 

(ANUALPEC..., 2015; EMATER-RS, 2015), principalmente os relativos aos custos 
de produção e dados sobre os preços de mercado atacadista da carne bovina e dos 
seus derivados praticados no ano de 2015. 

 
Tabela 3.3.1. Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado Especialista 
Produtor Familiar  

Total 
Pequeno 

Bagé  RS 2  2 
Pinheiro Machado RS           1    1                  2 
Piratini RS                         8                  8 
 Total            3    9                12 
 
4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 
 
4.1. Avaliação dos impactos 
 

A Unidade utilizou a metodologia Ambitec-Social.  
 

Tabela 4.1.1. Impactos sociais – aspecto emprego 

Indicador Se aplica  
(Sim/Não) 

Média  
Tipo 1* 

Média  
Tipo 2** 

Média  
       Geral*** 

Capacitação Sim 4,0  7,5    6,8 
Oportunidade de emprego local 
qualificado 

Sim 0,0   0,4    0,3 

Oferta de emprego e condição 
do trabalhador 

Sim 0,0  0,2     0,2 

Qualidade do emprego Sim 0,0    0,0     0,0 
*Tipo 1- Especialista.      ** Tipo 2- Adotante: produtor familiar (pequeno).      ***Média ponderada. 

 
        No aspecto emprego, o indicador Capacitação foi aquele que obteve o maior 
coeficiente de impacto (6,80), embora bastante inferior ao coeficiente obtido no ano de 
2013 (10,63). Já foi dito em relatórios de impactos anteriores dessa tecnologia que essa 
alteração positiva reflete todo o envolvimento dos produtores adotantes com os princípios e 
práticas contidos na execução do projeto gerador da tecnologia, provocando a mudança de 
mentalidade com relação ao manejo dos recursos naturais existentes nas propriedades. 
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Dessa vez, a alteração foi mais forte nos informantes do tipo 2 (pequenos produtores): 7,5. 
Na média ponderada, o coeficiente de alteração se situou em 6,8, portanto o impacto 
positivo parece ser ainda expressivo. Chamou a atenção da equipe da Embrapa Pecuária Sul 
que elabora os relatórios de impactos que os produtores do Alto Camaquã, apesar de terem 
se envolvido mais recentemente com os aspectos da comercialização e da construção de 
circuitos alternativos para viabilizar uma melhoria da sua inserção no mercado, não 
consideram esse aprendizado como capacitação. Via de regra, o que vigora no momento de 
avaliarem o impacto do uso da tecnologia nesse indicador é um reconhecimento de que 
houve um processo pedagógico, no qual paulatinamente foram abandonando formas 
tradicionais de manejo para abraçar as recomendações dos pesquisadores da Embrapa 
Pecuária Sul relacionados ao manejo das pastagens e à alimentação do rebanho.  
 
Por outro lado, é possível constatar que a tecnologia obteve baixo coeficiente de alteração 
(0,3 na média) no indicador Oportunidade de Emprego Local Qualificado, ou seja, gerou 
oportunidade de trabalho qualificado com grau muito moderado, seja permanente ou 
temporária. No indicador Oferta de Emprego e Condição do Trabalhador, o coeficiente 
de alteração manteve-se muito pouco expressivo (0,2), assim mesmo por conta de alguns 
informantes do tipo 2 que consideraram que existe uma oferta moderada de emprego, a 
partir do uso da tecnologia, não na propriedade ou no seu entorno, mas na região. Mesmo 
assim foi visto que alguns adotantes contrataram trabalho temporário para instalação de 
piquetes e arames em cercas e, em um dos casos, para plantar milho.  O indicador 
Qualidade do Emprego se manteve inalterado, de acordo com ambos os tipos de 
informantes. 
 
Tabela 4.1.2. Impactos sociais – aspecto renda 

*Tipo 1 – Especialista     **Tipo 2 – Adotante: produtor familiar (pequeno).         ***Média ponderada. 

 

                 No aspecto renda, da mesma forma que no relatório de impactos dessa tecnologia 
do ano de 2014, o indicador Geração de renda no estabelecimento foi fortemente alterado 
pelos informantes, alcançando coeficiente de 11,30, com especial ênfase dada pelos 
entrevistados às variáveis segurança, estabilidade e montante dessa renda. Isto parece 
indicar a percepção de um incremento significativo em termos das rendas das famílias 
obtido com os produtos comercializados, no período posterior à adoção da tecnologia. O 
trabalho de campo realizado em 2015 mostrou que esse aumento da renda tem 
proporcionado, entre outros bens, a aquisição de pequenas quantidades de terra. Uma 
produtora informou que adquiriu 39 hectares (ao preço de R$ 3.500,00 por hectare), com o 
dinheiro obtido com a venda de terneiros e vacas. Um outro entrevistado disse ter adquirido 
seis hectares recentemente, além de ter reformado a casa e comprado uma moto e um carro 
novo para a esposa. Há relatos de compra de touros e implantação de alambrados, indicando 
a possibilidade de o grupo de produtores estar se capitalizando para desfrutar de uma 
situação mais favorável como pequeno pecuarista. No entanto, não há indicação de que as 
fontes de renda tenham se diversificado (coeficiente sem alteração nesse indicador).  
 
           Já o indicador Valor da Propriedade igualmente obteve um coeficiente positivo 
relativamente alto (7,3), demonstrando que boa parte dos entrevistados acreditam que o fato 

Indicador Se aplica  
(Sim/Não) 

Média  
Tipo 1* 

Média  
Tipo 2** 

Média  
      Geral*** 

Geração de renda no 
estabelecimento 

Sim 11,3  11,3       11,3 

Diversidade das fontes de renda Sim   0,0     0,0         0,0 
Valor da propriedade Sim   2,8     8,3         7,3 
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de terem adotado a tecnologia repercute no valor comercial do seu estabelecimento, 
principalmente em função do investimento em benfeitorias e na conservação dos recursos 
naturais. As informações obtidas durante as entrevistas acerca do incremento da renda 
permitem confirmar os investimentos na demarcação de potreiros, instalação de cercas e 
alambrados e melhorias na infraestrutura de um modo geral.  Um dos informantes 
assegurou ter construído um açude. Observe-se que entre os informantes do tipo 1 
(especialistas) foi muito menor o coeficiente de impacto (2,8).  
 
Tabela 4.1.3. Impactos sociais – aspecto saúde 

Indicador Se aplica  
(Sim/Não) 

Média  
Tipo 1* 

Média  
Tipo 2** 

Média  
Geral 

Saúde ambiental e pessoal Sim 0,0  0,0        0,0 
Segurança e saúde ocupacional Sim 0,0  0,0        0,0  
Segurança alimentar Sim 6,0      10,2        8,8 

*Tipo 1- Especialista.      ** Tipo 2- Adotante: produtor familiar (pequeno).      ***Média ponderada. 
 

Entre os indicadores do aspecto saúde, o indicador Segurança alimentar foi o 
único a sofrer alteração. Diferentemente do relatório de impactos dessa tecnologia do ano 
de 2013, no qual esse indicador apresentou coeficiente muito moderado, embora positivo 
(0,6), tanto no ano de 2014 quanto no de 2015, tal indicador apresentou coeficiente de 
alteração bastante expressivo (8,4). Naquela ocasião foi dito que os entrevistados atribuíram 
pouca importância ao impacto que a tecnologia provocara na garantia da produção e na 
quantidade de alimento produzido e que uma característica importante de ser considerada 
no que diz respeito a esse indicador seria a pequena escala com que trabalham os 
produtores. O trabalho de campo no ano de 2015 mostrou que pode ter ocorrido um 
equívoco com relação a essa interpretação dos dados, já que houve uma mudança nas 
expectativas dos produtores com relação aos benefícios que o uso da tecnologia pode 
proporcionar em termos de volume da sua produção.  A respeito desse aspecto em 
particular, um dos informantes afirmou que “em termos do nosso volume comercializado, 
vai melhorar mais ainda”. Essa constatação do impacto foi mais forte entre os entrevistados 
do tipo 2, ou seja, os pequenos pecuaristas (10,2). Mas é preciso ressaltar aqui que os 
entrevistados não reconhecem que tenha havido impacto na qualidade do alimento 
produzido, aspecto importante ligado ao indicador Segurança alimentar, ao lado da 
garantia da produção (abastecimento) e da quantidade de alimento produzido. 
 
Tabela 4.1.4. Impactos sociais – aspecto gestão e administração 

Indicador Se aplica  
(Sim/Não) 

Média  
Tipo 1* 

Média  
Tipo 2** 

Média  
Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 3,5 7,5        6,8 
Condição de comercialização Sim 3,9 7,0        6,4  
Reciclagem de resíduos Sim 0,0  0,0        0,0 
Relacionamento institucional       Sim 3,5 7,5        6,8 

*Tipo 1- Especialista.      ** Tipo 2- Adotante: produtor familiar (pequeno).      ***Média ponderada. 
 

No aspecto gestão e administração houve um substantivo incremento dos 
coeficientes de alteração, na comparação com o relatório de impactos dessa tecnologia do 
ano passado, à exceção do indicador Reciclagem de resíduos, que permaneceu inalterado. 
O indicador Dedicação e perfil do responsável atingiu coeficiente de alteração de 6,8, 
significativo e maior entre os informantes do tipo 2 (7,5), em razão do forte impacto nas 
variáveis capacitação dirigida à atividade e horas de permanência no estabelecimento, que 
estão ligadas à constatação da nova postura exigida do gestor do estabelecimento, na busca 
de maior racionalização das rotinas e manejo dos recursos, o que pode requerer maior 
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capacitação e dedicação em termos de número de horas de trabalho. Igualmente 
contribuíram para o grau de alteração observado nesse indicador as variáveis engajamento 
familiar e uso de sistema contábil. No primeiro caso, pelo maior envolvimento nas tarefas 
de outros membros da unidade familiar de produção, especialmente em momentos de pico 
do trabalho. No segundo caso, foi constatado que os produtores adotantes passaram a fazer 
registros regulares das atividades desenvolvidas no estabelecimento (somatório do custo dos 
insumos utilizados, número de animais vendidos e renda obtida, etc). Essas mudanças no 
comportamento dos produtores já haviam sido observadas no trabalho de campo do ano de 
2013 (índice de alteração de 5,0), tendo sido confirmadas e reforçadas durante as entrevistas 
em 2014 e 2015. Um dos informantes nesse ano de 2015, mencionou o nome de um outro 
produtor, dizendo que este “poderá dizer exatamente quanto lhe custa produzir um quilo de 
cordeiro”. 
 

No indicador Condição de comercialização houve um substantivo incremento (de 
3,6, em 2013, para 6,4, em 2014 e 2015), a despeito dos reveses verificados no início do ano 
de 2016, já relatados na seção 2 deste relatório “Identificação dos impactos na cadeia 
produtiva”, que provocou inclusive a obstrução de canais de comercialização recentemente 
construídos pelo grupo (venda de cordeiros). O arrefecimento da forte mobilização desses 
produtores obtida a partir da adoção da tecnologia, recomendada por pesquisadores da 
Embrapa Pecuária Sul, tem sido motivo de preocupação expresso na entrevista realizada 
com o presidente da ADAC. 
 

Já no indicador Relacionamento institucional ocorreu um aumento moderado, 
quando se compara o comportamento desse indicador no ano de 2013 (de 6,0 para 6,8, em 
2014 e 2015), ainda assim uma contribuição importante para a composição do índice de 
impacto social da tecnologia. Observe-se que existe uma forte tendência de crescimento do 
coeficiente positivo desse indicador nos próximos anos, por tratar-se de um trabalho que 
funciona estruturado em uma rede de parceiros (associações de produtores, Associação para 
o Desenvolvimento do Alto Camaquã, prefeituras, Embrapa Pecuária Sul, Emater-RS). As 
variáveis utilização de assistência técnica e associativismo/cooperativismo foram aquelas 
mais valorizadas pelos informantes em seus depoimentos. 
    

             
4.2. Análise dos resultados 
 
 

Média Tipo 1* Média Tipo 2** Média Geral 
2,95 3,78   3,70 

 
 

O índice de impacto social da tecnologia foi 3,70, um pouco superior ao índice do 
ano passado (3,43), o mais alto alcançado pelas tecnologias avaliadas na Embrapa Pecuária 
Sul nos anos de 2014 e 2015. Provavelmente muito contribuiu para esse índice, além dos 
altos coeficientes obtidos nos indicadores Geração de renda no estabelecimento (11,3), 
Segurança alimentar (8,8) e Valor da propriedade (7,5), o incremento no coeficiente 
positivo do indicador Condição de comercialização, que subiu de 3,6, em 2013, para 6,4, 
em 2014 e 2015, avanços que os adotantes da tecnologia alcançaram mais recentemente 
com relação aos aspectos “para fora da porteira”. Acrescente-se a isso o fato de a tecnologia 
envolver o trabalho em rede de parceiros e todo um processo participativo que acabou 
levando um grupo de produtores a romper com formas convencionais e menos eficientes de 
gestão do estabelecimento e procurar diversificar a sua produção e construir mecanismos 
alternativos de inserção no mercado.  Observe-se que o indicador Relacionamento 
Institucional alcançou coeficiente 6,8, portanto muito valorizado pelos informantes.  Os 
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indicadores relacionados ao aspecto saúde praticamente não foram alterados - à exceção de 
Segurança alimentar, já mencionado-  o que impediu que o índice de impacto social fosse 
ainda mais expressivo.  

 
4.3. Impactos sobre o emprego 

 
Número de empregos gerados ao longo da cadeia   5,0 
 
 

As entrevistas realizadas indicaram que há criação de novos postos de trabalho 
propiciados pelo uso da tecnologia, mas em um número muito moderado. Um outro dado 
importante: para os informantes esses poucos empregos estão à jusante da cadeia produtiva, 
“para fora da porteira”. É preciso compreender o esforço que esses pequenos pecuaristas 
têm realizado para melhorar a sua logística e buscar construir circuitos alternativos de 
comercialização de seus produtos (bovinos e ovinos). Esta é uma experiência muito recente 
para eles, embora sua capacidade para se organizar em rede tenha se iniciado já há seis 
anos, com o início da adoção da tecnologia. As expectativas criadas com as novas 
possibilidades de comercialização provavelmente orientem os informantes a pensar na 
criação de novos postos de trabalho na região, não na propriedade ou no seu entorno. De 
qualquer modo, alguns adotantes disseram ter contratado trabalho temporário para 
instalação de piquetes e arames em cercas e, em apenas um caso, para plantar milho. Essas 
situações apontam para um afastamento do padrão verificado entre os produtores, já 
comentado em relatórios anteriores. O aumento da demanda de trabalho provocado pelo uso 
da tecnologia é suprido por membros do grupo doméstico. Por essa razão, foi estimado o 
número de 5,0 (cinco) os empregos criados com a adoção da tecnologia. 

 
4.4. Fonte de dados  
 

O trabalho de avaliação dos impactos sociais dessa tecnologia obedeceu a 
procedimentos que estão expostos abaixo: 
 

• Levantamento das informações acerca da pesquisa e das condições da sua 
realização, através de entrevista com os pesquisadores da Embrapa Pecuária Sul 
responsáveis pela execução do projeto, buscando delinear uma caracterização do 
objeto da avaliação;  

 
• Entrevistas com produtores adotantes da tecnologia e visitas às suas unidades de 

produção para atualização dos dados relativos ao impacto social. 
 
 
 
 

Tabela 4.4.1. Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado Especialista 
Produtor Familiar  

Total 
Pequeno 

Bagé RS 2  2 
Pinheiro Machado RS 1 1                  2   
Piratini RS            - 8 8 
Total  3 9               12 

 
 
 



 

 

13 

 
5. AVALIAÇAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

A avaliação dos impactos ambientais foi realizada utilizando-se a metodologia 
denominada Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental de Inovações Tecnológicas 
Agropecuárias (Ambitec-Agro). Essa metodologia foi desenvolvida pela Embrapa Meio 
Ambiente, para avaliar, por meio de módulos integrados, os impactos ambientais 
decorrentes da adoção de tecnologias geradas pela Embrapa para a agricultura, a 
produção animal e a agroindústria.  

 
Para a tecnologia “Ecologização da pecuária familiar como estratégia de 

desenvolvimento territorial do Alto Camaquã, RS” utilizou-se o módulo Produção 
Animal. Esse módulo é composto de um conjunto de indicadores, que possibilita avaliar 
seis aspectos relacionados à questão ambiental: alcance, eficiência tecnológica, 
conservação ambiental, recuperação ambiental, bem-estar e saúde animal e qualidade do 
produto (RODRIGUES, 2008). 
 
5.1. - Avaliação dos impactos ambientais 
 

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC?  sim ( x ) não (   ) 
 
 

A pecuária durável de campo nativo é definida como uma pecuária desenvolvida 
em pastagem natural, de caráter multifuncional, por abranger, na atividade, a 
conservação da biodiversidade campestre e os serviços ecossistêmicos. Nesse contexto, 
assume importância a figura do manejador, que define, por meio de estratégias de 
manejo, as ações de utilização dos recursos disponíveis, a partir de um processo 
realizado de forma consciente, tornando-se estratégico no manejo dos recursos naturais 
(BORBA; TRINDADE, 2009). As ferramentas utilizadas incluem o monitoramento das 
variáveis climáticas (temperaturas mínimas e máximas diárias, precipitação), o 
crescimento (controle do acúmulo de biomassa) e a disponibilidade das pastagens 
naturais (EMBRAPA PECUÁRIA SUL, 2011). 

 
O manejo do campo em relação ao pastejo do gado foi identificado, pelos 

produtores, como o principal aspecto da tecnologia a ser destacado em termos 
ambientais. Esse aspecto foi reafirmado, na maioria das entrevistas realizadas, como o 
mais importante. Entre as práticas de manejo recomendadas estão a rotação de 
pastagens e o diferimento. Um produtor relatou que dividiu a área de 14 ha de sua 
propriedade, que anteriormente era formada por uma única divisão, em 10 potreiros, e 
passou a manejar os animais em pastejo rotativo nessas áreas. Ele considera que o 
manejo modificou o campo, que era “rapado”, ou seja, com baixa altura de pasto, e 
passou a apresentar uma altura de 20 cm, o que lhe permitiu obter em torno de 1 
kg/dia/animal em campo nativo. Ele relatou que precisou reforçar as cercas externas de 
sua propriedade para não permitir que animais de outras propriedades entrassem na sua, 
devido ao maior crescimento da pastagem natural. Os entrevistados também destacaram 
a importância da avaliação do crescimento do campo nativo, por meio da utilização de 
gaiola de exclusão, com o material cortado a cada 28 dias. 
 

Os produtores relataram que a tecnologia despertou nova visão sobre a atividade 
pecuária. Os entrevistados relataram que passaram a valorizar o campo nativo, ao invés 
de considerar somente a pastagem artificial como recurso forrageiro importante para a 
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alimentação do gado. Também destacaram que antes tinham sérios problemas com a 
produção, pois não tinham informações sobre os seus rebanhos, visto não saberem, por 
exemplo, quais vacas estavam prenhes e quais não estavam, e colocavam os animais 
todos em um campo só. Um produtor de Pinheiro Machado entrevistado relatou que 
passou a vender terneiros, ao invés de bois de três a quatro anos, os quais costumava 
deixar no campo, misturados com gado de cria, o que não faz mais. Os produtores 
relataram que passaram a fazer subdivisão das áreas, com formação de potreiros e 
rodízio dos animais nos mesmos, a realizar o toque nas fêmeas, para diagnóstico de 
prenhez e a registrar as informações em planilhas. Passaram também a usar reprodutores 
de raça para melhorar o padrão genético dos terneiros, os quais se apresentavam muito 
leves, visto que passaram a frequentar as feiras de venda de animais e, nessas feiras, 
destacaram perceber que os terneiros com melhor genética, apresentavam-se mais 
pesados e eram mais valorizados. Produtor da localidade de Alto Bonito, no município 
de Pinheiro Machado, relatou ter sido a partir da orientação da Embrapa Pecuária Sul 
que passou a ajustar a lotação dos campos em sua propriedade, para ter pasto para os 
animais ganharem peso, ao contrário do que fazia antes, quando enchia os campos 
acima da capacidade de suporte e os animais não ganhavam peso. Esse mesmo produtor 
relatou que foi também por intermédio da orientação da Embrapa Pecuária Sul que 
passou a anotar diariamente dados de precipitação, temperatura e atividades, com 
registro de custos e vendas. O hábito de anotar informações relativas às atividades nas 
propriedades foi identificado pelo produtor entrevistado em 2015 como obtido a partir 
do trabalho da Embrapa.  
 
5.1.1. - Alcance da Tecnologia 
 

A área de abrangência da tecnologia “Ecologização da pecuária familiar como 
estratégia de desenvolvimento territorial do Alto Camaquã, RS” compreende parte dos 
municípios de Bagé, Caçapava do Sul, Encruzilhada do Sul, Lavras do Sul, Pinheiro 
Machado, Piratini e Santana da Boa Vista, os quais integram o território do Alto 
Camaquã.  
 

A influência da tecnologia envolveu, inicialmente, pecuaristas familiares dos 
diferentes municípios do território do Alto Camaquã, RS, que se encontravam reunidos 
em uma rede de pesquisa baseada em 12 Unidades Experimentais de Pesquisa 
Participativa (UEPAs). Os resultados dos trabalhos nas UEPAs passaram a ser 
vivenciados por todos os produtores, os quais pertenciam a associações comunitárias 
locais. Houve um fortalecimento dessas associações, bem como sua integração, a qual 
originou a criação da Associação para o Desenvolvimento Sustentável do Alto Camaquã 
(ADAC), cuja influência alcança os produtores dos sete municípios que compõem o 
Alto Camaquã congregados nessa associação (ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO CAMAQUÃ, 2015).  
 
5.1.2. - Eficiência Tecnológica 
 
Tabela 5.1.2.1. - Eficiência tecnológica 
 

Indicador Se aplica  
(Sim/Não) 

Média  
Tipo 1* 

Média  
Tipo 2** 

Média  
Geral 

Uso de insumos materiais Sim 2,00  1,50 1,54  
Uso de energia Sim 0,50  0,50  0,50  
Uso de recursos naturais Sim 0,70  0,70 0,70 

*Tipo 1- Especialista.      ** Tipo 2- Adotante: produtor familiar (pequeno). 
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Em relação à “Eficiência Tecnológica” (Tabela 5.1.2.1), tanto os produtores 
quanto os especialistas identificaram alterações relacionadas ao uso de insumos 
materiais, de energia e, também, de recursos naturais em razão da utilização da 
tecnologia.  

 
Para o uso de insumos materiais, os entrevistados, produtores e especialistas, 

identificaram uma diminuição moderada no uso de insumos veterinários e um aumento 
moderado no uso de alimentação. O coeficiente de impacto para o uso de insumos 
materiais, conforme dados da Tabela 5.1.2.1, é de 1,54. Os produtores destacaram que a 
utilização de produtos veterinários, como, por exemplo, os vermífugos, foi modificada 
ao aprenderem o uso correto dos mesmos, tanto nos bovinos quanto nos ovinos. Os 
produtores relataram que usam os produtos veterinários em menor quantidade, pois os 
usam de forma estratégica. Por orientação da Embrapa Pecuária Sul, passaram a usar 
somente iodo no umbigo dos terneiros recém-nascidos, não aplicando endectocida, 
como faziam antes. E, para o controle do carrapato, destacaram que aprenderam a 
utilizar os produtos de maneira correta, como para o caso dos produtos carrapaticidas de 
imersão, com água limpa, para que o uso seja eficiente. Os produtores reataram que o 
conhecimento que passaram a ter sobre o manejo do campo e do gado, inclusive o 
manejo sanitário dos animais, possibilitou redução no uso de vermífugos. 

 
Em 2015, a equipe de avaliação de impactos da Embrapa Pecuária Sul 

entrevistou o presidente da ADAC, que também é pecuarista familiar no Alto Camaquã. 
De acordo com o entrevistado, deveria haver uma retomada do trabalho da Embrapa 
com as UEPAs na região, identificado como fator necessário para provocar as 
discussões em torno das práticas de manejo dos campos e do gado. O trabalho 
desenvolvido pela Embrapa Pecuária Sul no Alto Camaquã foi destacado como 
importante pelo presidente da associação, porque, segundo o entrevistado, causou efeito 
concreto na realidade daqueles produtores que incorporaram as práticas trabalhadas, 
exemplificado com o caso do produtor que inclusive investiu em equipamento próprio 
de inseminação artificial. Esse entrevistado também identificou que houve redução no 
uso de insumos veterinários e citou o exemplo do produtor da região que conseguiu 
enviar ao frigorífico uma carga de cordeiros que, nas palavras do entrevistado, “não 
conheceu vermífugo”. 
 

Os pesquisadores envolvidos com a tecnologia destacaram que, em relação ao 
uso de produtos veterinários, o que vem sendo trabalhado junto com os produtores é a 
sua racionalização, como forma de evitar a resistência dos endo e ectoparasitos aos 
produtos químicos. Os pesquisadores destacaram que ainda está em construção o 
conhecimento de que o manejo do campo possa interferir no controle dos parasitos. 
Nesse sentido, os especialistas salientaram que o descanso dado às áreas de pasto, com 
o objetivo de proporcionar crescimento às espécies forrageiras, também estaria 
associado a uma estratégia de controle da sanidade dos animais do rebanho, e com a 
qual os produtores podem trabalhar.  

 
No que se refere à alimentação, tanto os especialistas quanto os produtores 

identificaram um aumento moderado no uso de suplementação com sal mineral e sal 
proteinado. Esse aumento estaria associado à ideia de potencializar a utilização da 
pastagem natural. No período do inverno, por exemplo, os produtores destacaram fazer 
uso do sal proteinado para os animais, de modo a obter maior consumo e melhor 
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aproveitamento do pasto, seco pela geada. A utilização do suplemento protéico tem por 
principal objetivo fornecer nitrogênio para os microrganismos do rúmen, para que 
exerçam maior atividade no processo de digestão da celulose, sendo uma prática 
recomendada para complementar a dieta de baixa qualidade em bovinos (PELLEGRINI, 
2010). 

 
De acordo com os pesquisadores entrevistados, os produtores estão tentando 

modificar sua matriz produtiva, o que estaria ocasionando uma modificação no uso da 
alimentação na forma de ração. Como mostraram as entrevistas, muitos dos produtores, 
que plantam milho em suas propriedades para utilizar como ração para o gado, passaram 
a usar o milho para engordar os animais e comercializá-los. Esse milho era usado 
anteriormente para salvar animais do rebanho, os quais, geralmente, apresentavam-se 
em péssimo estado nutricional no período do inverno.  

 
O manejo do campo também faz com que haja diminuição da necessidade de 

ração como fonte de alimento, por exemplo, ao possibilitar que haja reserva de material 
vegetal, para ser utilizada em períodos de escassez de pasto. Isso foi confirmado por 
produtor entrevistado em 2015, que considerou que houve grande diminuição no uso de 
ração para o gado, uma vez que a subdivisão do campo proporcionou maior 
disponibilidade de pasto.  Nesse sentido, os pesquisadores envolvidos com a tecnologia, 
ressaltaram que o descanso dado ao campo faz com que haja aumento na produção de 
matéria seca das áreas diferidas, com maior acúmulo de biomassa, podendo, essas áreas, 
serem utilizadas em épocas de pouca disponibilidade de forragem, como por exemplo, 
em períodos de seca, muito frequentes, durante o verão na região.  
 

Para o uso de energia, produtores e especialistas identificaram uma diminuição 
moderada no uso do diesel e um aumento moderado no uso de eletricidade, o que 
também foi observado pelo produtor entrevistado em 2015. O coeficiente de impacto 
para o uso de energia, conforme dados da Tabela 5.1.2.1, é de 0,50. Os entrevistados 
identificaram que ocorreu diminuição da prática da roçada para controlar espécies 
invasoras, o que tem como consequência uma diminuição no uso do diesel. A roçada é 
utilizada para controlar plantas que são consideradas indesejáveis nas pastagens, porque 
apresentam baixo valor como plantas forrageiras ou algum tipo de toxidez para os 
herbívoros. Os pesquisadores entrevistados ressaltaram que se procurou buscar uma 
racionalização do uso da roçada, considerando-se que a mesma não seria uma ação 
prioritária, visto que não aumenta a disponibilidade de pasto e tem um custo 
relativamente alto.  

 
Além disso, há a questão dos serviços que as plantas proporcionam. De acordo 

com os pesquisadores entrevistados, as espécies indesejáveis, não sendo consumidas 
pelos herbívoros, podem permanecer nas áreas de pastagem exercendo alguma função 
que não a de servir como forragem. No inverno, por exemplo, algumas plantas que são 
consideradas indesejáveis, podem exercer papel de proteção, para plantas desejáveis, 
contra as geadas. No verão, um produtor entrevistado relatou ter descoberto que o 
campo “sujo” apresenta vantagem na seca, pois nele os animais vão poder consumir 
espécies forrageiras que conseguiram apresentar crescimento, porque se encontravam, 
em volta das espécies indesejáveis, como o caraguatá (Eryngium horridum. Malme) ou 
a carqueja (Baccharis trimera Less.), protegidas do pastejo.  
 

Em contrapartida, tanto produtores quanto especialistas identificaram um 
aumento moderado no uso de eletricidade, decorrente da utilização de cerca elétrica, a 
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qual não era utilizada anteriormente, para subdivisão das áreas em potreiros nas 
propriedades. De acordo com os especialistas, o equipamento para a cerca elétrica pode 
ser considerado de baixo consumo, e a energia elétrica pode ser substituída por métodos 
alternativos de energia, como o painel solar, com captação de energia solar.  

 
Para o uso de recursos naturais, especialistas e produtores identificaram um 

moderado aumento no uso de água para dessedentação, bem como de área de pastagem, 
aspectos reiterados pelo produtor entrevistado em 2015. O coeficiente de impacto para o 
uso de recursos naturais, conforme dados da Tabela 5.1.2.1, é de 0,70. Em virtude da 
subdivisão das áreas de pastagens, os produtores entrevistados relataram haver a 
necessidade de formação de bebedouros para os potreiros. Um produtor relatou que 
construiu uma pequena barragem em sua propriedade para ter água para distribuir entre 
os potreiros, e considerou que, apesar de perder área de campo, a barragem foi 
importante para atender a necessidade de água. Outro produtor relatou a colocação de 
cochos para o gado com distribuição da água por gravidade nos potreiros. Em algumas 
propriedades, passou a ser utilizado um bebedouro móvel. Esse equipamento surgiu a 
partir da necessidade dos produtores de ter água disponível aos animais em cada 
subdivisão, e consiste de um reservatório pequeno, com rodas, que permite que o 
mesmo seja movimentado de um potreiro para o outro. 
 

 Ainda para o uso de recursos naturais, em relação à área de pastagem, os 
pesquisadores entrevistados destacaram que, com a subdivisão das áreas e o manejo da 
vegetação, ocorre uma otimização da área de pastagem, com a possibilidade de 
colocação de um maior número de animais em uma mesma área. Os produtores 
identificaram que, a partir do manejo da pastagem, modificaram o manejo da própria 
atividade pecuária: fazem descarte de vacas que não apresentam bom desempenho, não 
vendem o terneiro novo, para vendê-lo, mais tarde, nas feiras de terneiros; não vendem 
animais adultos no início do inverno, como faziam antes; com os ovinos, os produtores 
relataram que o manejo também foi modificado. Uma produtora da localidade do 
Barrocão, no município de Piratini, relatou que passou a vender novilhos de 2 anos, ao 
invés de vacas, como fazia antes. 
 

Em relação aos resíduos, os produtores relataram precisar queimar o lixo para 
não deixar acumular no campo. Um produtor relatou que, considerando a perspectiva do 
ecoturismo para a região, não queima mais o lixo, juntando-o e levando-o para a cidade. 
Em alguns municípios, os produtores relataram que passou a ter coleta de lixo pelas 
prefeituras próximo a localidades na zona rural. 
 
5.1.3. - Conservação Ambiental 
 
Tabela 5.1.3.1. - Conservação ambiental 
 

Indicador Se aplica  
(Sim/Não) 

Média  
Tipo 1* 

Média  
Tipo 2** 

Média 
Geral 

Atmosfera Sim 2,90 6,90 6,55 
Qualidade do solo Sim           12,00 6,00 6,52 
Qualidade da água Sim 2,40 0,40 0,57 
Biodiversidade Sim 4,80 4,80 4,80 

*Tipo 1- Especialista.      ** Tipo 2- Adotante: produtor familiar (pequeno). 
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 Tantos produtores quanto especialistas identificaram alterações para os 
indicadores relacionados à “Conservação ambiental” em virtude do uso da tecnologia 
(Tabela 5.1.3.1). 
 

Os ecossistemas naturais possuem diversas funções que regulam os ciclos de 
matéria e energia, de forma a manter seu equilíbrio. Essas funções podem ser descritas 
como serviços ambientais e estão relacionadas à atmosfera, ao solo, à água e à 
biodiversidade.  Dessa maneira, regular e manter a composição química da atmosfera, 
armazenar e reciclar os nutrientes, regular o ciclo da água e manter sua qualidade, 
prevenir e controlar a erosão do solo e a deposição de sedimentos, manter a diversidade 
biológica são exemplos desse efeito regulador da natureza (TORNQUIST; BAYER, 
2009).  A manutenção, pelo homem, desses serviços tem sido atualmente valorizada, 
inclusive com a quantificação em termos econômicos.  
 
 Dentro desse contexto, a pecuária de manejo sustentável, como a enfatizada pela 
tecnologia avaliada, apresenta grande importância para a conservação dos recursos do 
ecossistema onde está inserida. Assim, os impactos relacionados à conservação 
ambiental foram também analisados em termos de serviços ambientais proporcionados 
pela utilização da tecnologia. 
  

Em relação à atmosfera, produtores e especialistas identificaram uma moderada 
diminuição de gases de efeito estufa. O coeficiente de impacto para a atmosfera, 
conforme dados da Tabela 5.1.3.1, é de 6,55. Considerou-se, para esse indicador, que 
animais melhores nutridos por forragem de melhor qualidade, têm a possibilidade de 
obter uma dieta mais equilibrada, e, em razão disso, estariam menos propensos a emitir 
gás metano.  
 

Tanto especialistas quanto produtores identificaram que a menor utilização da 
prática da roçada, comentada anteriormente no texto, proporciona diminuição moderada 
de ruídos no ambiente. Esses ruídos seriam aqueles provocados pelo motor do trator em 
atividade.  
 

Os especialistas identificaram moderada diminuição de fumaça, enquanto os 
produtores identificaram grande diminuição de fumaça no entorno, em razão de não 
utilizarem mais a queimada, tradicionalmente usada no campo para controlar invasoras 
ou o avanço de espécies arbóreas nas áreas de campo. Os pecuaristas relataram que 
passaram a observar o aparecimento de espécies de valor forrageiro nas áreas próximas 
de mato e nas proximidades de cursos de água, quando deixaram de realizar as 
queimadas. Como exemplo, pode-se citar o caso de produtor entrevistado que passou a 
ter a presença da babosinha (Adesmia bicolor (Poir.) DC.), nas áreas baixas de campo 
de sua propriedade. A babosinha é uma leguminosa forrageira nativa, que, 
preferencialmente, apresenta período de crescimento durante o inverno, época em que, 
comumente, há escassez de forragem para os rebanhos. Sua presença nas áreas de 
pastagem natural contribui para um acréscimo na quantidade e na qualidade da forragem 
disponível aos animais (TRINDADE, 2011). Os produtores entrevistados em 2015 e 
anos anteriores reafirmaram que aprenderam a identificar e valorizar as espécies que 
passaram a fazer parte da vegetação, em virtude de não usar mais a queimada para 
limpar o campo e do manejo que permite o crescimento das espécies.  
 

Em relação à qualidade do solo, os especialistas entrevistados identificaram 
forte diminuição de erosão, de perda de matéria orgânica, de perda de nutrientes e de 
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compactação. Para os produtores, à exceção da erosão, para a qual identificaram forte 
diminuição, a perda de matéria orgânica, a perda de nutrientes e a compactação 
apresentaram uma moderada diminuição. O coeficiente de impacto para a qualidade do 
solo, conforme dados da Tabela 5.1.3.1, é de 6,52. Os impactos positivos relativos aos 
aspectos relacionados a qualidade do solo também foram destacados pelo produtor 
entrevistado em 2015, à exceção da compactação para a qual o entrevistado identificou 
moderado aumento em razão do aumento do número de animais por área. De acordo 
com os especialistas, apesar de os animais estarem mais concentrados, há menor 
compactação, visto que ocorre modificação na vegetação e na estrutura do solo. Como 
enfatizado em entrevista, os pesquisadores consideram de grande importância o papel 
do manejo das áreas de pastagem natural e dos animais na modificação da vegetação. 
Esse manejo permite que haja maior desenvolvimento da estrutura aérea das plantas, 
com incremento de material orgânico no sistema. Como consequência, ocorre, também, 
maior desenvolvimento da estrutura radicular das plantas, com melhoria da estrutura 
física do solo, e maior desenvolvimento de atividade biológica, com maior reciclagem 
de matéria orgânica e de nutrientes. Um produtor entrevistado em 2014 destacou que a 
rotação dos animais nas áreas subdivididas permite que o esterco fique melhor 
distribuído, ao invés de ficar concentrado nos locais de paradouros, como ocorre em 
áreas, geralmente, maiores, onde não é feita a rotação dos animais.  

 
De acordo com os entrevistados, os efeitos benéficos à vegetação e às 

características do solo, proporcionados pela não utilização da prática da queimada para 
limpeza de campo, pelo não desmatamento das áreas próximas de cursos de água e pelo 
manejo da pastagem, causam mudanças positivas também em relação à qualidade da 
água. O coeficiente de impacto para a esse indicador, conforme dados da Tabela 
5.1.3.1, é de 0,57. Os especialistas identificaram forte redução da turbidez, bem como 
da sedimentação e do assoreamento da água. Para os mesmos, a melhoria na estrutura 
física do solo permite maior infiltração de água no sistema, o que acaba por 
proporcionar redução da turbidez da água e, ainda, da deposição de sedimentos, além de 
menor assoreamento, pelo menor escorrimento da água da chuva. O relato sobre as 
atividades do Laboratório de Pesquisa em Agroecologia e Recursos Naturais da 
Embrapa Pecuária Sul – LABECO/CPPSul, grupo de pesquisa envolvido no trabalho 
junto ao Alto Camaquã, mostra que os produtores estão conscientes de que para haver 
água no sistema, é preciso que o solo tenha capacidade de armazenar a água da chuva. 
Sendo assim, o manejo da vegetação passou a trazer a preocupação com a manutenção 
de uma cobertura que possibilite a infiltração da água de precipitação (TRINDADE, 
2011). Os produtores identificaram moderada redução da turbidez da água; destacaram 
que a água, em áreas encharcadas após a chuva ou em áreas de banhado, apresentou-se 
menos turva, após o manejo realizado com a subdivisão e o rodízio dos potreiros, 
devido à ocorrência de maior infiltração de água no solo.  

 
Foi considerado, ainda, pelos pesquisadores envolvidos com a tecnologia, o uso 

das plantas para interceptar a água da chuva, melhorando sua infiltração, de forma a 
armazená-la no sistema para ser absorvida pelas plantas. Como salientado pelos 
produtores, campo “rapado”, não “segura” água. Essa afirmação foi repetida por 
produtor que quis mostrar a importância da infiltração da água no solo, para absorção 
pelas plantas, principalmente, em períodos de escassez de chuvas, comuns na época do 
verão na região. Nesse contexto, as plantas consideradas indesejáveis também exercem 
função complementar de interceptação da água da chuva e infiltração dessa no solo.  
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Em relação à biodiversidade, especialistas e produtores identificaram forte 

diminuição da perda de vegetação nativa e de espécies, bem como moderada diminuição 
da perda de corredores de fauna. O coeficiente de impacto para esse indicador, 
conforme dados da Tabela 5.1.3.1, é de 4,80. Esse impacto positivo foi relacionado às 
práticas de manejo sustentável da pastagem natural, tais como o correto ajuste da carga 
animal, obtido por intermédio da subdivisão dos campos, e ainda o diferimento das 
pastagens, as quais contribuem para a conservação da biodiversidade e beneficiam 
muitas espécies vegetais (BENCKE, 2009) e animais.  

 
Para as espécies vegetais, a conformação da vegetação campestre no formato de 

um duplo estrato, obtida com uma intensidade de pastejo intermediária, resulta em um 
estrato inferior, constituído de espécies de porte baixo (prostradas), bastante pastejadas, 
e um estrato superior, constituído de espécies cespitosas (entouceiradas). Tal situação 
proporciona heterogeneidade e variabilidade ao ambiente e contribui para a diversidade 
florística das pastagens naturais (NABINGER, 2006).  
 
 Como relatado pelos produtores e constatado no trabalho de campo, o descanso, 
proporcionado pelo manejo, às áreas de pastagem natural, permitiu o aparecimento de 
espécies vegetais nativas que antes não tinham representatividade nessas áreas, como o 
estilosantes (Stylosanthe sp.), o amendoim forrageiro (Arachis burkartii Handro), o 
trevo (Trifolium polymorphum Poir), o capim melador (Paspalum dilatatum Poir). Um 
produtor entrevistado em 2014 identificou diminuição da perda das duas primeiras 
espécies mencionadas anteriormente. Os produtores relataram que não reconheciam tais 
espécies como de maior valor forrageiro.  Segundo os especialistas, os produtores, ao 
passarem a reconhecê-las, passaram também a manejar o campo de forma a mantê-las.  
 
 Para as espécies animais, as áreas campestres constituem fonte de abrigo e 
alimentação, além de local de reprodução. Várias espécies de aves campestres, algumas 
inclusive ameaçadas de extinção (PONGILUPPI et al., 2008), têm como seu habitat a 
pastagem natural dos campos sulinos. Além disso, as áreas de mata ciliar, juntamente 
com os cursos d’água, constituem importantes corredores para a fauna, contribuindo 
para a conservação de mamíferos (MAZZEI, 2007).  
 
5.1.4. - Recuperação Ambiental 
 
Tabela 5.1.4.1. - Recuperação ambiental 
 

Indicador Se aplica  
(Sim/Não) 

Média  
Tipo 1* 

Média  
Tipo 2** 

Média  
Geral 

Recuperação ambiental Sim 2,80 1,20  1,34  
*Tipo 1- Especialista.      ** Tipo 2- Adotante: produtor familiar (pequeno). 

 
 

Foram identificadas alterações nas variáveis relacionadas ao indicador 
“Recuperação ambiental”. Os produtores e os especialistas entrevistados identificaram 
moderada diminuição de solos degradados, tendo em vista a maior proporção de áreas 
de pastagem natural que, devido ao manejo, passaram a apresentar uma cobertura mais 
uniforme, com diminuição de áreas de solo descoberto, além de melhorias na estrutura 
física e química do mesmo. O coeficiente de impacto para o indicador recuperação 
ambiental, conforme dados da Tabela 5.1.4.1, é de 1,34. Em estudo que avaliou 
alterações em atributos químicos do solo relacionados ao manejo do pastejo, em 
propriedades de pecuária familiar da região do Alto Camaquã, RS, foi identificado que 
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o aumento da produção de material vegetal, proporcionado pelo pastejo rotativo e pelo 
período de descanso dado as áreas de pastagem natural, possibilitou o aumento da 
concentração de matéria orgânica do solo (MACHADO et al., 2011).  
 

Também foram identificados impactos positivos, moderados para produtores, 
fortes para especialistas, relacionados à diminuição da degradação do ecossistema 
pastagem natural, da região do Alto Camaquã, RS, obtidos por intermédio das práticas 
adequadas de manejo do campo e dos animais, tais como a não realização de queimadas, 
o diferimento, o manejo do pastejo. 

 
O diferimento ou descanso é uma prática que permite que as plantas possam 

crescer sem o estresse do pastejo, e proporciona o florescimento e a maturação de 
espécies da pastagem natural, contribuindo, assim, para o aumento e a manutenção de 
espécies da flora natural. Além disso, o diferimento possibilita o acúmulo de matéria-
orgânica e o desenvolvimento de raízes, melhorando a estrutura do solo e reduzindo a 
compactação (NABINGER, 2006). 
 

A condição de maior disponibilidade de pasto foi identificada pelos 
especialistas, em maior grau, bem como pelos produtores, em menor grau, como fator 
que proporciona menores danos por parte de bovinos e ovinos às espécies arbóreas das 
áreas de mato, localizadas próximas a cursos de água, nas áreas de preservação 
permanente, aspecto que foi considerado como de forte impacto por produtor 
entrevistado em 2015. Além disso, como discutido anteriormente no texto, os 
produtores deixaram de realizar queimadas nessas áreas e passaram a observar o 
aparecimento de espécies de valor forrageiro. 
 
5.1.5. - Qualidade do Produto 
 
Tabela 5.1.5.1. - Qualidade do Produto 
 

Indicador Se aplica  
(Sim/Não) 

Média  
Tipo 1* 

Média  
Tipo 2** 

Média  
Geral 

Qualidade do produto Sim 0,40 0,40 0,40  
*Tipo 1- Especialista.      ** Tipo 2- Adotante: produtor familiar (pequeno). 
 

Os indicadores relacionados à “Qualidade do produto” apresentaram alteração 
em virtude do uso da tecnologia. O coeficiente de impacto para o indicador qualidade 
do produto, conforme dados da Tabela 5.1.5.1, é de 0,40. Tanto produtores quanto 
especialistas destacaram que a utilização racional dos produtos veterinários proporciona 
diminuição moderada de resíduos químicos na carne. A carne bovina e ovina foi 
identificada como de melhor qualidade, porque os rebanhos são criados em pastagem 
natural. Os produtores afirmaram que os terneiros comercializados se tornaram mais 
pesados, bem como os cordeiros prontos para o abate. 
 
5.1.6. – Bem-estar e saúde do animal 
 
Tabela 5.1.6.1. - Bem-estar e saúde animal 
 

Indicador Se aplica  
(Sim/Não) 

Média  
Tipo 1* 

Média  
Tipo 2** 

Média  
Geral 

Bem-estar e saúde animal Sim 3,20 3,20 3,20  
*Tipo 1- Especialista.      ** Tipo 2- Adotante: produtor familiar (pequeno). 
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 Especialistas e produtores identificaram grande aumento de conforto dos animais 
dos rebanhos, os quais não sofrem estresse pela falta de pasto e pelo acesso ao sal 
mineral ou proteinado e a fontes de água, com reflexos na qualidade da carne. O manejo 
rotativo dos animais, nas áreas subdivididas, foi identificado por produtores como fator 
que torna os animais mais fáceis de tratar. Entrevista realizada com produtor 
pertencente à localidade de Alto Bonito, no município de Pinheiro Machado, no Alto 
Camaquã, confirmou essas informações. O produtor relatou que modificou até a 
maneira de lidar com os animais, porque o manejo ficou mais frequente, porém mais 
facilitado, sem causar estresse aos animais. O coeficiente de impacto para o indicador 
bem-estar e saúde animal, conforme dados da Tabela 5.1.6.1, é de 3,20. 
 
5.2. - Índice de Impacto Ambiental 
 

Média Tipo 1* Média Tipo 2** Média Geral 
3,16 2,53  2,58  

*Tipo 1- Especialista.      ** Tipo 2- Adotante: produtor familiar (pequeno). 
 
 

Os impactos identificados nos anos anteriores em relação à tecnologia foram 
confirmados com o trabalho de campo realizado em 2015. O índice de impacto 
ambiental da tecnologia “Ecologização da pecuária familiar como estratégia de 
desenvolvimento territorial do Alto Camaquã, RS” é de 2,58. O re-conhecimento e a 
valorização da pecuária de caráter familiar, desenvolvida em pastagem natural, na 
região do Alto Camaquã, RS, como atividade que conserva o ecossistema onde se insere 
– os campos sulinos – a partir do melhoramento do manejo da pastagem natural, a que a 
tecnologia se propõe, proporciona importantes benefícios para a conservação dos 
recursos solo, água e pastagem natural.  

 
Em relação à qualidade do solo, de acordo com os entrevistados, produtores e 

especialistas, ocorrem impactos positivos significativos, com diminuição da erosão, 
perda de matéria orgânica, perda de nutrientes e compactação, devido à modificação da 
vegetação proporcionada pelo manejo, com maior desenvolvimento de estrutura aérea e 
estrutura radicular das plantas, maior desenvolvimento de atividade biológica e maior 
reciclagem de matéria orgânica e de nutrientes.  

 
Em relação à qualidade da água, ocorrem menor escorrimento, menor turbidez e 

menor assoreamento, devido à maior infiltração de água da chuva no solo. Por sua vez, 
maior infiltração permite mais disponibilidade de água para as plantas, possibilitando 
maior crescimento da vegetação e maior oferta de alimento para o gado.  

 
Em relação à biodiversidade, tanto especialistas quanto produtores relataram que 

o melhor manejo da vegetação proporciona a conservação de espécies forrageiras 
nativas das pastagens naturais da região. Da mesma forma, ocorre também a 
conservação de espécies da fauna silvestre.  

 
Uma modificação da estrutura produtiva do território do Alto Camaquã foi 

abordada em artigo que analisa as estratégias de desenvolvimento rural da região 
(NESKE et al., 2014). Nele, os autores destacam que, na última década, vem ocorrendo 
a introdução de outras atividades, como as florestas de eucalipto e a lavoura de soja, em 
áreas que até então eram predominantemente de pecuária, e identificam a tecnologia 
avaliada como elemento propulsor de um desenvolvimento que valoriza os 
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conhecimentos gerados e as práticas dos pecuaristas familiares, baseadas nas estratégias 
de uso e manejo da pastagem nativa. Entre os entrevistados, produtores pertencentes à 
localidade denominada Barrocão, no município de Piratini, destacaram que as 
modificações que a tecnologia proporcionou no manejo do campo e dos animais em 
suas propriedades, estão permitindo a manutenção das áreas de pastagem natural, as 
quais, de outro modo, já estariam todas plantadas com soja. 

 
O trabalho intitulado “Cobertura vegetal e geomorfologia do Alto Camaquã, 

RS”, publicado, em 2015, como resultado de pesquisas desenvolvidas pelo LABECO 
com o objetivo de avaliar a cobertura vegetal do Alto Camaquã em associação com sua 
geomorfologia, apresentou conjuntamente uma caracterização da ocupação do solo da 
região, que corrobora a modificação da estrutura produtiva da região apontada no artigo 
relatado no parágrafo anterior.  Essa caracterização revelou um predomínio de ampla 
cobertura vegetal com pastagem natural, utilizada com atividade pecuária, além da 
presença da cultura do arroz, nas várzeas, e, ainda, das monoculturas de pinus, acácia e 
eucalipto. Os autores verificaram também que houve aumento considerável da área 
ocupada com as culturas de soja, milho e arroz nessa região, o que, de acordo com os 
mesmos, evidencia a importância do planejamento de estratégias de ação para a 
preservação e a mitigação de impactos negativos (ROCHA; TRINDADE, 2015). 
 
5.3. Fonte de dados 
 

O trabalho de avaliação dos impactos ambientais dessa tecnologia obedeceu aos 
seguintes procedimentos: 
 

• Levantamento das informações acerca da pesquisa e das condições da sua 
realização, por meio de entrevista com os pesquisadores da Embrapa Pecuária 
Sul responsáveis pela execução do projeto, buscando delinear uma 
caracterização do objeto da avaliação;  

 
• Entrevistas com produtores adotantes da tecnologia e visitas às suas unidades de 

produção para atualização dos dados relativos aos impactos ambientais. 
 

• Entrevista realizada com o presidente da Associação para o Desenvolvimento do 
Alto Camaquã-ADAC (que também é pequeno pecuarista em Pinheiro 
Machado) 

  
• Elaboração do relatório de impactos ambientais, a partir das informações obtidas 

com o trabalho de campo e com consulta à bibliografia especializada. 
 

Tabela 5.3.1. Número de consultas realizadas por município 

 
 
 
 

Municípios Estado Especialista 
Produtor Familiar  

Total 
Pequeno 

Bagé RS 2 -   2 
Pinheiro Machado RS 1  1                   2 
Piratini RS            -                       8                   8 
Total  3 9                 12 
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6. AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS 
GERADOS 
 

A tecnologia se propôs a reconhecer e valorizar a pecuária familiar como 
atividade que conserva o ecossistema onde está inserida – os campos sulinos –, baseada 
em uma estratégia de desenvolvimento de uma região da Serra do Sudeste, ao Sul do 
Rio Grande do Sul, denominada de Alto Camaquã, que historicamente não se integrou 
ao processo de modernização da agricultura no Brasil. Ali podem ser encontradas 
milhares de pequenas unidades familiares de produção pecuária, com destaque para 
bovinos e ovinos. Uma pequena parte dessas unidades de produção foi mobilizada por 
pesquisadores da Embrapa Pecuária Sul para que fossem instaladas Unidades de 
Experimentação Participativas. Nessas UEPAs os pesquisadores introduziram, em 
parceria com os produtores e suas associações, algumas práticas que remetem à 
concepção de um manejo racional e sustentável dos recursos disponíveis no 
estabelecimento, que implicaram um redesenho dos sistemas produtivos. Essas práticas 
parecem ser inovadoras porque incorporam preocupações que não são meramente 
produtivistas.   

 
                 A avaliação dos impactos  mostrou que, além dos benefícios econômicos na 
região, calculados em R$ 4.199.112,50, entre 2009 e 2015, considerada a participação 
da Embrapa em 70%, na geração e transferência da tecnologia (resultado tido como 
muito positivo pelos próprios produtores, visto que permitiu um incremento importante 
na renda dos estabelecimentos), houve mudança de mentalidade dos pequenos 
pecuaristas na maneira de encarar os recursos naturais, estimulando-os empreender 
modificações na infraestrutura do estabelecimento e a ter preocupações sistemáticas 
com subdivisão de áreas, controle de lotação e racionalização no manejo sanitário dos 
animais.  
 
               No ano de 2014, havia sido constatada uma incursão mais sistemática dos 
adotantes da tecnologia na melhoria dos aspectos de gestão e comercialização dos seus 
produtos. Nesse sentido, foi verificado que os adotantes estavam mantendo não somente 
registros diários relativos às suas rotinas no estabelecimento, como da temperatura e 
precipitação, mas também, em alguns casos, haviam avançado para registros contábeis, 
como aqueles correspondentes aos custos de produção e venda de seus produtos no 
mercado. No trabalho de campo realizado em 2015 e início de 2016, a equipe de 
avaliação de impactos da Embrapa Pecuária Sul constatou que os produtores haviam 
enfrentado alguns reveses que implicaram na obstrução de canais de comercialização 
recentemente conquistados. A dificuldade do grupo de pequenos pecuaristas de manter a 
oferta do produto fora do período da safra (novembro/dezembro) fez com que um 
cliente importante, que distribuía os ovinos do Alto Camaquã na Grande Porto Alegre, 
substituísse o fornecedor, obrigando o grupo a explorar outras formas para 
comercializar o seu produto: uma parceria com o Núcleo de Produtores de Ovinos de 
Pinheiro Machado, cuja planta de abate possui apenas inspeção municipal, necessitando 
realizar ajustes na sua estrutura física para que o Núcleo obtenha aprovação da inspeção 
estadual (CISPOA) e os ovinos possam ser comercializados para outras regiões do Rio 
Grande do Sul. 
  
               Como resultado do abandono das formas convencionais de interação entre 
pecuaristas/ambiente/animais foram constatados impactos ambientais positivos (índice 
de 2,58), como a moderada recuperação de solos degradados e melhoria na estrutura da 
vegetação e da biodiversidade relacionada ao Bioma Pampa. Os informantes 
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consultados durante a realização do trabalho de campo no ano de 2015 destacaram que 
um benefício essencial provocado pelo uso da tecnologia, relativo ao manejo do campo 
e dos animais em suas propriedades, pode ser verificado na paisagem através da 
manutenção de áreas de pastagens naturais que, não fosse a tecnologia, estariam a essa 
altura já plantadas com soja.  
 

O índice de impacto social verificado foi de 3,70, o mais alto obtido entre as 
tecnologias avaliadas na Embrapa Pecuária Sul no ano de 2015. Mas os reveses 
enfrentados pelos pequenos pecuaristas do Alto Camaquã, no que diz respeito à 
comercialização dos seus produtos, podem comprometer o incremento desse índice, 
contrariando expectativa da equipe de avaliação de impactos da Embrapa Pecuária Sul, 
expressa no relatório do ano passado.  
 
7. CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
7.1. Estimativa dos custos 
 
Tabela 7.1.1. Estimativa dos custos (R$) 

Ano Custos de 
Pessoal 

Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação 
de Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2007 191.507,08     5.184,13           311.05               803,54             - 197.805,80 
2008 212.785,65      5.760,14           345,61               892,82             - 219.784,22 
2009 331.131,94     7.200,00           432,00            1.242,00             - 340.005,94 
2010 325.501,06   22.769,60       1.144,80           3.587,16            2.400,00 355.402,62 
2011 273.487,60 120.962,18       7.257,73        19.232,98 2.500,00 423.440,49 
2012 258.445,78   83.191,23       5.957,82        12.917,64 3.000,00  363.512,47 
2013 86.148,59 27.081,15     16.248,69          4.197,58 4.000,00 137.676,01 
2014 26.844,58 8.124,35 3.075,44 2.129,97 6.000,00 46.174,34 
2015 16.106,75 4.874,61 3.690,52 1.734,77 3.000,00 29.406,65 
 
 
7.2. Análise dos custos 
 
              As despesas relativas aos anos de 2007 e 2008 referem-se ao período que 
precede o lançamento da tecnologia. Retratam o envolvimento da equipe na fase 
preliminar, que envolveu, entre outras tarefas, a elaboração do projeto “Ecologização da 
pecuária familiar como estratégia de desenvolvimento territorial do Alto Camaquã-RS”, 
compra de materiais e deslocamentos até as propriedades para o estabelecimento de 
contatos com os pequenos pecuaristas familiares.  Os desembolsos relativos a pessoal 
representam dados reais, coletados junto ao Departamento de Gestão de Pessoas da 
Embrapa Pecuária Sul, e se referem a 70% do salário e encargos sociais (percentual 
estimado de dedicação à pesquisa específica que gerou e transferiu a tecnologia) de dois 
pesquisadores e um assistente de campo, nos anos de 2007 a 2010.  
 
            No ano de 2011, o custo com pessoal representava 64,5% do total do projeto, 
situando-se muito próximo da margem histórica de média percentual do custo de 
pessoal no custo total dos projetos nos últimos anos (65 a 70% do custo total). Em 2012, 
esse tipo de custo subiu para 71%, mesmo com redução dos valores absolutos, mas em 
2013 baixou para 62,5% do total do projeto. Em 2014, as despesas com pessoal ainda 
representaram 58,1% do custo total da tecnologia. É ainda significativa a intervenção de 
um pesquisador nas ações que envolvem a criação de canais para melhorar a inserção 
dos pecuaristas do Alto Camaquã no mercado e, em menor grau, do pessoal envolvido 
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com transferência da tecnologia. Já no ano de 2015, os gastos com pessoal 
representaram 54,7% do total das despesas.  
 
           Mas é preciso destacar que outros componentes dos gastos, como o custeio e as 
despesas administrativas, foram reduzidos drasticamente em termos de valores 
absolutos, em razão da finalização do processo que implicava a manutenção de 
Unidades de Observação e a mobilização dos pequenos pecuaristas feita pelo 
pesquisador que liderou o projeto.  Já havia uma substantiva diminuição do custeio, em 
2012 e 2014, contribuindo para a diminuição do valor total do projeto. A participação 
percentual do custeio passou de 2,1%, em 2009, e 6,5%, em 2010, para 22,9%, em 
2012, baixando para 17,6%, em 2014, e 16,5%, em 2015. 

 
A depreciação do capital foi calculada com base em um percentual de 6% do 

custeio da pesquisa e os custos de administração se situaram em 15,5% do custeio, com 
aumento progressivo, conforme pode ser observado na tabela, entre 2009 e 2012. No 
ano de 2013, os custos administrativos representaram somente 3% do custo total. Em 
2014, esse percentual aumentou para 4,6% e, no ano de 2015, representou 5,8%.  Os 
desembolsos com transferência da tecnologia são bastante reduzidos. Entre 2009 e 2013 
correspondem a valores inferiores a 10%.  No ano de 2014, o percentual de gastos com 
transferência da tecnologia subiu para 13% do total das despesas, indicando que um 
esforço maior tem sido empregado nesse tipo de atividade, pois trata-se de uma 
experiência exitosa de adoção de tecnologia da Embrapa. Em 2015, o percentual dos 
gastos com transferência de tecnologia se situou em torno de 10% do custo total. 
 
8. AÇÕES SOCIAIS 
 
Tabela 8.1. Ações sociais 
Tipo de ação 
 Ações de filantropia 
                        X Agricultura familiar 

 Apoio Comunitário 

 Comunidades Indígenas 

 Educação e formação profissional externa 

 Educação e formação profissional interna 
                         X Meio ambiente e educação ambiental 

 Participação no Fome Zero 

 Reforma Agrária 

 Saúde, segurança e medicina do trabalho 
X Segurança Alimentar 

 
A tecnologia se enquadra nas ações sociais dos tipos agricultura familiar, meio 

ambiente e educação ambiental e segurança alimentar. No primeiro caso, porque 
valorizou um segmento importante da atividade pecuária bovina e ovina, presença 
expressiva em vários dos municípios da Campanha Gaúcha, as pequenas unidades 
familiares de produção que, conforme a avaliação econômica empreendida, 
conseguiram obter um substancial incremento em sua renda com o uso da tecnologia, a 
partir da introdução de inovações não apenas no redesenho dos processos produtivos, 
mas também nos mecanismos de comercialização do produto, com perspectivas de 
consolidar novas formas de inserção no mercado regional das carnes bovina e ovina. No 
segundo caso, o uso da tecnologia permite uma mudança de mentalidade nos pequenos 
produtores, procurando fazer com que passem a encarar os recursos naturais que lhes 
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são disponíveis numa perspectiva mais racional e sustentável. Daí tratar-se de educação 
ambiental. A divisão das áreas em potreiros e o rodízio de animais nas pastagens 
subdivididas, permitiu maior disponibilidade de massa forrageira, inclusive com rebrote 
de espécies que haviam desaparecido em função do pastejo excessivo. Desse modo, uma 
pecuária realizada com manejo sustentável contribui com a conservação dos recursos do 
ecossistema no qual está inserida, conforme pôde ser visto na avaliação dos impactos 
ambientais dessa tecnologia.  Por último, a tecnologia envolveu ação de segurança 
alimentar na medida em que pode contribuir com o aumento da oferta de carne bovina e 
ovina de melhor qualidade, pois os rebanhos são criados em campos nativos, tendo sido 
este indicador que obteve o maior coeficiente de alteração entre os pequenos produtores 
entrevistados. 
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