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Uma visão do que é sustentabilidade 

O conceito de sustentabilidade, desde sua disseminação a partir da ECO-92, tem sido 
usado com distintas conotações e tem servido a diferentes interesses. Ou seja, dependendo do 
interesse subjacente ao discurso em que se insere, a sustentabilidade pode ser tratada de forma 
uni ou multidemensional. Exemplo de uma visão apenas dimensional pode ser extraído da recente 
onda de plantio de árvores exóticas (ex: Eucaliptus, Pinus e Acácia) ou da expansão da fronteira 
agrícola na direção dos ecossistemas campestres do sul do Brasil. , com o plantio de soja. A visão 
que acompanha tais iniciativas privilegiam de forma desbalanceda a dimensão econômica do 
desenvolvimento em detrimento das dimensões ecológica e sociocultural da sustentabilidade.  

Apesar de tratar-se de algo extremamente grave numa perspectiva de longo prazo,  a 
problemática da sustentabilidade somente pode ser entendida num contexto maior de grande 
complexidade que envolve as distintas percepções e discursos sobre a sustentabilidade e o 
desenvolvimento sustentável. 

Parece pouco válido - numa perspectiva (agro)ecológica - aceitar uma visão de 
sustentabilidade a partir de uma cultura economicista, para quem a natureza está composta por 
recursos limitados, portanto com valor monetário e sujeitos a ser possuídos. Um cultura onde os 
desejos humanos são ilimitados e que, em função da escassez dos recursos, as necessidades 
somente podem ser supridas através de um sistema de mercado regulado por preços; que o bem 
social está assegurado se cada indivíduo busca seu próprio fim da forma mais eficiente possível.   

Desde esta visão, não se questiona os níveis de percepção, os modelos mentais, nem os 
valores associados a racionalidade utilitarista, egoísta e técnico científica que orienta as relações 
socioambientais das sociedades modernas ou industrializadas. De acordo com tal enfoque, 
bastaria introduzir todos os recursos da natureza no sistema de preços para que a sustentabilidade 
estivesse assegurada. Ou seja, desenvolvimento sustentável se confunde deliberadamente com 
crescimento econômico sustentável. Se mantém dentro da mesma lógica de acumulação e 
consumo.   

O que se percebe com isso é que a discussão sobre desenvolvimento  sustentável é ampla 
e complexa (ainda mais se incluímos a dimensão social). No entanto, cremos que, sem correr 
riscos de cometer grandes distorções, podemos sintetizar o debate em duas posturas frente ao 
problema. Bermejo & Nebreda (1999) nos oferecem esta síntese.  

De um lado estão os que defendem que o crescimento ilimitado não é incompatível com a 
sustentabilidade, ao contrário é um pré-requisito da mesma, sempre que se considere os custos 
ambientais. O problema está em que o mercado não é o instrumento adequado para enfrentar os 
efeitos ecológicos, pois muitos dos recursos e serviços ambientais são bens livres e não têm valor 
mercantil, como pode ser a diversidade biológica associada aos ecossistemas pastoris. Segundo 
tal corrente de pensamento, para resolver esta distorção bastaria atribuir preço a todo e qualquer 
dano ao ambiente provocado pelo “desenvolvimento”, assim o mercado poderia internalizar as 
externalidades  da atividade econômica. Tarefa que segundo os defensores desta proposta seria 
possível através ou de impostos ou de “licenças de contaminação” comercializáveis (Bermejo & 
Nebreda, 1999), como por exemplo o “imposto do carbono”.  

Do outro lado do debate estão aqueles que defendem a necessidade urgente de reverter o 
atual processo de consumo de recursos naturais e os impactos ambientais, obviamente com 
redução do crescimento econômico.  
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Inicialmente a definição de sustentabilidade fazia referências a limites físicos para o uso de 
algum recurso natural renovável, entretanto outras dimensões foram agregadas aumentando a 
complexidade. Num sentido amplo a sustentabilidade pode definir-se como a manutenção de una 
série de objetivos desejados ao longo do tempo, o que lhe confere um caráter extremamente 
dinâmico dependente de um sistema de valores (Masera et al. 1999). Para eles a sustentabilidade 
aparece como “uma característica multidimensional de um sistema socioambiental, transformando-
se num conceito que deve ser analisado de acordo ao contexto social em que se leva a cabo a 
analise e a implementação de alternativas”. Isso implica, segundo os autores, responder três 
perguntas na hora  de definir a sustentabilidade. Que se vai sustentar? Durante quanto tempo? E, 
em que escala espacial? 

É nesta perspectiva, ou seja, considerando: 1) o valor atribuído as representações locais 
na hora de definir o controle sobre o uso dos recursos; 2) que a sustentabilidade dos sistemas 
pastoris dependem de uma visão multimensional que tome em conta a multifuncionalidade 
ecossistêmica, incluindo aqui a cultura, a organização social, a sobrevivência das instituições 
vinculadas ao sistema natural, o nível de renda das populações, os custos e a eficiência energética 
da produção, a autonomia dos sistemas produtivos com relação aos insumos químicos e 
energéticos, é que queremos abordar a temática deste texto. A Figura 1 representa de forma 
esquemática as dimensões do desenvolvimento sustentável discutidas até aqui. 
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Figura 1 – Esquema da sustentabilidade dos ecossistemas pastoris segundo diferentes intensidades de pastejo, considerando as dimensões 
ecológicas, sociais e econômicas (Adaptado de UFRGS, 2001) 
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 Manejo de Pastagens Naturais e Sustentabilidade  

 
Quando uma vegetação utiliza ao máximo os recursos do ambiente (radiação solar, 

temperatura, água e nutrientes) e não há mais mudança nesta vegetação, diz-se que esta 
vegetação encontra-se numa condição clímax. Esta condição para um dado local é, portanto, 
função da disponibilidade dos recursos naturais locais. Cada região possui um clímax para onde a 
vegetação tende (evolução progressiva)  ou de onde se afasta (evolução regressiva ou 
degradação). 
 A vegetação campestre não é estável, estando em contínuo processo de sucessão, em 
função dos fatores bióticos. No início da colonização, com a existência de grandes fazendas sem 
divisões, o gado pastava livremente  em grandes extensões, numa lotação tão baixa que pouco 
efeito tinha sobre a vegetação. Nesta situação, as associações vegetais eram um verdadeiro 
clímax, onde a vegetação era constituída predominantemente por poucas espécies que 
caracterizavam grandes áreas, como por exemplo, o capim caninha (Andropogon lateralis Nees) na 
Depressão Central, a barba de bode (Aristida jubata (Arech.) Herter) no Planalto, o capim  limão 
(Elyonurus  spp.) nas Missões, o capim forquilha (Paspalum notatum  Flügge) na Campanha, a 
macega vermelha  (Hypogynium  virgatum (Desv.) Dandy) nas várzeas, etc... 
 A subdivisão das invernadas, e o conseqüente  aumento das lotações, uso do fogo 
(inicialmente benéfico) e outros fatores conjugados foram ocasionando transformações na flora, 
conduzindo à vegetação do tipo “gramado ou potreiro” (Lindman e Ferri, 1974) que representa o 
disclímax. De um modo geral, este disclímax foi benéfico para a exploração pecuária pela 
eliminação ou diminuição das espécies mais grosseiras e de alto porte por espécies mais rasteiras 
e de melhor qualidade. Houveram, no entanto, situações em que os excessos de lotação ou uso 
excessivo de ovinos, queima  indiscriminada, esgotamento da fertilidade dos solos, etc... 
conduziram a uma degradação tão acentuada que a vegetação campestre cedeu lugar a espécies 
subarbustivas, invasoras indesejáveis, e gramíneas de baixa qualidade e/ou baixa produção. 
 Há portanto, necessidade de se conhecer melhor os fatores que afetam a sucessão vegetal 
num determinado ambiente, mantendo-se, desta forma, uma tal e constante ação  dos fatores 
bióticos, que condicione a vegetação num grau de equilíbrio que propicie a permanência das 
melhores espécies, para a melhor alimentação dos animais. 

Pott (1974) estudou a dinâmica de uma vegetação natural campestre na Depressão 
Central do RS em três situações, por três anos (Figura 1).  
 
TABELA 1. Cobertura relativa, em porcentagem, das principais espécies de gramíneas e de 

leguminosas em três tratamentos do campo nativo (Pott, 1974). 
 
 TRATAMENTOS 

ESPÉCIES MELHORADO PASTEJADO EXCLUÍDO 
Gramíneas    

Andropogon lateralis 0,0 2,4 5,8 
A. ternatus 0,0 2,5 6,1 
Aristida spp.  0,0 9,0 6,3 
Elyonurus sp. 0,6 2,7 7,8 
Eragrostis lugens 8,4 0,7 0,6 
Paspalum notatum  10,6 10,0 6,9 
P. paucifolium  0,4 6,5 4,4 
P. plicatulum 4,4 6,4 8,6 
Piptochaetium montevidense 7,7 2,8 4,0 
Schizachirium microstachyum  0,0 4,5 9,0 
Sporobolus indicus 6,5 2,6 2,9 
Trachypogon montufari 0,0 5,2 10,2 

Leguminosas    
Desmodium incanum 6,7 1,9 1,8 
Trifolium subterraneum 10,6 - - 

TOTAL 55,9 57,2 64,4 
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Figura 1. Esquema teórico singenético-subseral da vegetação do campo natural
situando os três tratamentos estudados (excluído, pastejado ou
melhorado) (Pott, 1974).

  
Pode-se observar, que a pastagem natural apresenta grande resilência, pois uma vez 

excluída do pastejo há uma tendência de retorno ao  Clímax original, mesmo quando a degradação 
é ainda mais severa, como no caso do campo melhorado. 

Como a utilização do fogo pode beneficiar ou prejudicar a manutenção deste subclimax 
pastoril pode ser observada em trabalhos realizados no RS. Na região dos campos de Cima da 
Serra (Heringer e Jacques, 1999) observaram que o uso contínuo do fogo beneficia espécies 
grosseiras e cespitosas, como as andropogôneas, não eliminam o material senescente que sobra 
após o inverno e nem as espécies indesejáveis. Por outro lado prejudicam as leguminosas nativas, 
reduzindo a sua presença. Já na Depressão Central (Quadros et al., 1999) encontraram que a 
utilização do fogo e pastejo diminuiu a presença de espécies cespitosas e de baixa qualidade, 
como Andropogon lateralis e Erianthus trinii, mas não controlou a Vernonia nudiflora, espécie 
considerada indesejával 

O efeito do animal sobre a pastagem é sobretudo uma função da pressão de pastejo que 
estes exercem sobre as plantas presentes, ou seja da freqüência e da intensidade com que as 
plantas sofrem a desfolhação e que se refletirá em modificações na proporção em que as 
diferentes plantas participam na composição botânica. Assim, Girardi-Deiro e Gonçalves (1987) 
verificaram um aumento na cobertura com grama forquilha (P. notatum) de 26,9% para 62,9% 
quando passaram de uma carga baixa para uma carga alta. Isto se explica pelo seu hábito de 
rizomatoso, altamente adaptado ao pastejo intenso. Esta tendência de aumento da freqüência de 
ocorrência desta espécie com altos níveis de pressão de pastejo foi também verificada por Rosito e 
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Maraschin (1984) e Souza (1989). Por outro lado, Boldrini (1993) embora verificando tendências 
similares observou que esta espécie estava bem representada em qualquer das pressões de 
pastejo estudadas e que a condição do solo provavelmente foi mais determinante, o que 
demonstra que este tipo de interação (tipo de solo e umidade do mesmo) também deve ser levado 
em conta na interpretação das tendências sucessionais. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Gomes (1996) quando em ofertas de forragem 
mais altas (16% de OF) houve uma tendência de aumentar a participação de espécies cespitosas. 
Por outro lado, quando  oferta de forragem era menor (4%) a taxa de acumulação de forragem e a 
matéria seca acumulada foi também a menor, em função das plantas terem poucas folhas verdes, 
fruto da intensa remoção das mesmas promovida pelo pastejo. 
 Além do ajuste da carga, com uma oferta de forragem constante durante o ano, Aguinaga 
et al. (2004) observaram que a alternância na oferta de forragem ao longo do ano (8% na 
primavera e 12% no restante do ano), podem aumentar ainda mais a taxa de acumulação de 
forragem. Frizzo et al. (2004) constataram essa alternância na oferta de forragem também tem 
efeito sobre o ganho médio diário dos animais e o ganho de peso vivo por hectare. O maior GMD é 
devido principalmente a uma melhora na qualidade da forragem no período de verão, que 
apresentava uma maior quantidade de folhas verdes em função de uma maior remoção de folhas 
na primavera (época com as maiores taxas de crescimento). Essa maior quantidade de folhas, 
também foi benéfica durante o período de inverno, pois a pastagem ainda apresentava melhor 
qualidade de forragem. 

Como se pôde observar, a manutenção das melhores espécies em vigor, proporção e 
cobertura é o principal determinante da sustentabilidade e da condição produtiva das pastagens e 
dos animais que dela se alimentam. Diversas práticas de manejo podem ser citadas para manter 
esta condição ideal da pastagem, mas, muitos aspectos devem ser considerados com relação ao 
tipo de cobertura vegetal atual, das condições físicas e químicas do solo e dos aspectos climáticos 
predominantes, para que se possa então adotar aquelas práticas mais adequadas. 
 Campos em que predominam espécies como P. notatum (grama forquilha), P. plicatulum 
(grama cinzenta), P. pumilum (grama baixa), P. almum (capim branco), P. dilatatum (capim 
melador ou grama comprida), P. pauciciliatum (grama comprida rasteira) ou P. nicorae (grama 
azul), conhecidos como campos finos , são capazes de propiciar bons ganhos por animal e por 
área, necessitando apenas uma adequação da carga animal em função da disponibilidade de pasto 
e da categoria animal, além da reposição de nutrientes ao solo na forma de adubação. Nestas  
situações, os rendimentos são altos durante o verão.  
 A degradação das pastagens é geralmente acompanhada de degradação do solo  por 
efeito da erosão, devido à diminuição da cobertura que o protegia contra a ação das gotas de 
chuva e do vento e contra o escorrimento superficial. Além disso, o excesso de lotação também 
pode conduzir a um aumento na compactação do solo, diminuindo a infiltração, a difusão do 
oxigênio e prejudicando o desenvolvimento de raízes.  

Nos casos em que as condições físicas do solo estiverem demasiadamente degradadas, 
devem ser adotadas  práticas tais como o diferimento, que ao lado de práticas conservacionistas 
como terraceamento, por exemplo, permitirá maior crescimento e acúmulo de biomassa aérea e de 
raízes, aumentando a proteção ao solo e diminuindo as perdas d’água pelos motivos que serão 
expostos adiante. Estes procedimentos permitirão uma adequada melhoria das condições físicas 
do solo e da cobertura vegetal, tornando mais viável a aplicação de outras técnicas mais efetivas 
de melhoramento como a fertilização e introdução de novas espécies. Convém lembrar aqui que a 
natureza  não tinha em seus planos a presença de animais domésticos nas pastagens naturais do 
Rio Grande do Sul. Quanto mais se intensificar a exploração destas pastagens, sem a devida 
reposição de nutrientes, mais rápido será o processo de degradação. 
 Quando as condições de fertilidade do solo são baixas, o uso de fertilizante torna-se 
essencial para complementar os efeitos benéficos do manejo correto das pastagens naturais. 
Entretanto, a intensidade de resposta dependerá fundamentalmente das espécies predominantes 
em cada região. A composição botânica da pastagem natural está determinada pelo clima e solo. 
Não podemos modificar o clima, mas podemos alterar a composição botânica pelo uso de 
fertilizantes. Potássio e fósforo, em geral, elevam a porcentagem de leguminosas. O nitrogênio 
proporciona maior participação das gramíneas em detrimento das leguminosas, mas é essencial 
para maiores produções de matéria seca. Aplicações anuais de fósforo podem permitir um acúmulo 
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de fertilidade por elevação do teor de fósforo no solo. Em geral, são necessários alguns anos para 
que se evidenciem os efeitos dos fertilizantes sobre os campos naturais, especialmente no que se 
refere à aplicação de fósforo e à modificação na composição botânica. No entanto, nas condições 
do RS, estas respostas tem sido surpreendentemente rápidas e consistentes. E, neste sentido, 
também é importante considerar os efeitos do manejo sobre a conservação e até maior 
disponibilização de nutrientes em ecossistemas naturais como o campo nativo, o que pode, mais 
uma vez ser observado no trabalho de Bertol et al. (1998), conforme se visualiza na figura 2.  

Nas condições do Rio Grande do Sul e Uruguai, normalmente se faz necessária a correção 
da fertilidade do solo, principalmente a aplicação de fósforo e correção da acidez do solo, e nestas 
condições é possível o estabelecimento de leguminosas na pastagem natural. Mesmo em algumas  
regiões do basalto com melhores condições de fertilidade, a aplicação de P aumenta e a 
percentagem de leguminosas, e facilita o estabelecimento destas (Arias, 1963). 
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Figura 2. Efeito do nível de oferta de forragem no campo nativo sobre o teor de matéria orgânica do 

solo, a taxa de infiltração de água e os níveis de cálcio e magnésio (BERTOL et al., 
1998) 

 
  

A pesquisa tem mostrado resultados positivos do uso de fertilizantes na pastagem natural. 
Sabe-se, no entanto, que as respostas a serem obtidas são extremamente variáveis com a 
composição botânica  atual das pastagens, com o tipo de solo, particularidades climáticas, tipo de 
fertilizante a ser usado, métodos de incorporação, além naturalmente, das múltiplas interações com 
o manejo pré e pós-adubação, tipos e categorias animais, etc... Por estas razões, muita informação 
básica ainda é necessária para que se possa recomendar e predizer com segurança, os efeitos da 
adubação  das nossas pastagens naturais, no que se refere à mudanças  na composição botânica, 
produção total e estacional e variações no valor nutritivo. Do conhecimento preciso de todos estes 
fatores é que se poderá analisar adequadamente a economicidade do processo, principalmente 
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numa época em que o custo deste insumo representa tão alta participação no custo total dos 
empreendimentos agropecuários. Por outro lado, é importante salientar que as análises de custo 
devem levar em conta a preservação de recursos genéticos extremamente valiosos que são as 
nossas espécies nativas.  
 Os resultados de Gomes (1996), sumarizados na tabela 2, também são uma cabal 
demonstração da resposta positiva do campo nativo à fertilização. Neste trabalho, ressalta-se 
especialmente a possibilidade de aumento da proporção de leguminosas na pastagem, que passa 
de menos de 1% para cerca de 24%. Quando todo o mundo científico preocupa-se em aumentar o 
status nitrogenado das pastagens de forma barata e menos poluente e até hoje não encontra 
soluções duráveis, ao menos nos ecossistemas naturais, esta é uma demonstração de que a 
natureza dispõe do que buscamos, ainda que neste caso seja necessário considerar os aspectos 
de custo do insumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Valores médios de participação de grupos de espécies para a MS/ha ao longo da 

estação quente na pastagem nativa adubada - EEA-UFRGS, 1993-94. (GOMES , 
1996 ) 

Componente Níveis de Adubação 

 AO A1 A2 A3 A4 

 ------------------------- % na MS/ha -------------------------- 

Gramíneas Cespitosas 56.4 53.0 50.3 48.6 43.1 
Gramíneas Prostradas 27.1 27.0 30.6 34.4 22.8 
Leguminosas Nativas  0.5 2.4 3.0 7.4 24.3 
Inços (Invasoras) 6.5 8.7 9.0 4.0 5.6 
Material Morto 9.5 8.9 7.1 5.6 4.2 
Solo Descoberto 3.4 3.0 2.9 2.1 0.7 
A1=90 kg/ha NPK; A2=180 kg/ha NPK; A3=360 kg/ha NPK; A4=720 kg/ha NPK 
 
 

Estes exemplos, mais do que eloqüentes, atestam o potencial de resposta da pastagem 
natural à correção das deficiências nutricionais. E, neste caso, saliente-se que não há risco, pois a 
pastagem está estabelecida (pela própria natureza) e a espécie pertence de origem a este meio. 
De qualquer maneira, ainda que o produtor seja reticente quanto ao uso de adubo nas suas 
pastagens naturais, e se ele acredita que as espécies exóticas são as únicas que pagam o 
investimento, então vamos adubar estas espécies (as de inverno) sobressemadas no campo nativo 
que assim o mesmo estará se beneficiando igualmente da adubação, além de resolvermos o 
problema do déficit forrageiro de inverno, o que sem dúvida é uma prática viável técnica e 
economicamente. 
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