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I. Campo Natural/Nativo = Rangeland 

1. Sócio-Ecossistema natural de “pasto”, com:  

- Herbáceas de diversos tipos: 100s -> 2000 

- Arvores diversos tamanhos: arbusto, arvore... 

- Agua: riacho, rio, lençol freático, aquífero, etc.  

- Animais silvestres e domésticos 

- Famílias e comunidades 

 

=> Estepe, campo, pampa, savana arbustiva, savana 
arbórea, várzea, etc.  



I. Campo Natural/Nativo = Rangeland 

Platô  
tibetano,  

China 

Great Plains 
Canada, EUA, 

México 

Middle West 
EUA 

América do Sul 
AR, CL, PY, PE, BO, CO, EC, VZ, BR  

Oriente Meio 
& Ásia Central 

KZ, NP 

Áreas de montanha 
Europa África do Norte 

MA, DZ, TU, lY, EG... 
“Saara” 

Africa do Oeste 
SN, BF, BN, MA 

África 
do Leste 

ET, KY 
TZ, MZ 

Mongólia 

Sibéria, 
Rússia 

Appalachians 
EUA, Canada 

Africa austral 
SA, NB, ZW, ZB, MZ… 

Austrália 

2. ~30-65% da terra do planeta 



Na América do Sul 

Savanas arbustivas 

Várzea Pastos temporários 

Savanas arbóreas 

Estepes húmidas 

Estepes áridas 



II. Funções e Papeis do Campo Nativo 

1. Ambiental 
- No ciclo da agua: reservatório e reciclagem 
- Controle da erosão 
- Fonte de biodiversidade 

2. Economia 
- Água: castelo de água do planeta 
- Energia: petróleo, gás e agua 
- Minerais: maior reserva depois dos fundos marinos 
- Produção agrícola significativa: carne, leite, couro, lã... 

3. Sociocultural  
- Berçários das sociedades mais emblemáticas da humanidade: 
Beduínos, Mongóis, Pulars, caubóis, Bascos, ... Gaúchos 

=> Obrigação de cuidar, poupar, preservar o campo 
nativo para nós, humanidade e as gerações futuras 



III. Necessidade de cuidar do Campo Nativo 

Dois exemplos de não cuidar do campo nativo 

- Patagônia argentina 

- Mar de Aral, Kazakhstan 



O Drama Socioambiental e e 
Econômico Patagônico 

Fonte: F. Coronato (CENPAT), E. Fasioli (INTA)...  



Patagônia física e política 



O Caçador caçado 
O drama da identidade do fim do mundo 



UK’s 

Declaração unilateral de soberania do Império 
britânico ao sul do 50° paralelo (1908-17)  

O Império britânico foi o guarda da Patagônia todo 
o século 19. Ao final do 19° e inicio du 20°, o 

Império britânico comeu cordeiros patagônicos e 
era vestido de lã patagônica. 

A fronteira entre Argentina e Chile é definida 
unicamente em 1902 

... Sob a responsabilidade do Império Britânico 



Fondations coloniales. 

Ciudad del Nombre de Jesús (1) 
Ciudad del Rey Felipe (2) 

Castro (3) 

Port Louis (4) 
 Carmen de Patagones (5) 

San José(6) 
Floridablanca (7) 
Puerto Deseado (8) 

16ème siècle: 

17ème siècle: 

18ème siècle: 

19ème siècle (avant 1870): 

Punta Arenas (9) 
Colonia Chubut (10) 
Puerto Montt (11) 
Ushuaia (12) 

Punta Arenas…  

Gallês da 
província de 

Chubut 
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Colonização da Patagônia ou  
“La Conquista del Desierto” 

• Razões 

– Zona periférica sem controle especifico, nem da 
Argentina, nem do Chile. Risco potencial(?) 

 

– Ocupar território nacional e marcar presença sobre 
terras que não estavam claramente identificadas 

 

– Demanda forte dos Britânicos através da embaixada 
para poder expandir a atividade de pecuária ovina 
(produção de lã e carne) a partir das Malvinas  

 

 



Conquista do “Deserto” 
1879-1885 

colonização 
ovina pelos  

Irlandês 

Colônia  
galesa 

Fronteira histórica, 
durante 

o período colonial: 
 Río Salado.  

Fronteira da linha  
de pequenos fortes 

Frontière 
1879 

Fronteira da 1a etapa da 
campanha miliar:  

linha dos rios  
Negro-Neuquén. 

Campo de “retenção” 
dos  

Índios do norte da 
Patagônia: 
Valcheta. 



“A colonização da Patagonia deve ser 
iniciada em Patagones e avançar no 

traço dos rebanhos ovinos” 
(Presidente Avellaneda, 1880) 

 

Patagones 

Punta Arenas 
Malouines 

Foi a estratégia … no entanto, 
os rebanhos mais rápidos e 
mais grandes chegaram do Sul 
… porque estavam com fome 

Corrente do Norte, 
hispano-argentino, 
governamental e 

católico 

Corrente do Sul, 
anglo-cosmopolita, 
espontâneo e laico 

Uma vez o problema 
do Índio “resolvido”… 



Ilhas Malvinas, território britânico no A.L.  



Port Standley, capital das Malvinas - Sempre o mar está perto 



O pampa argentina  







Trem para comercializar a produção até os portos 







1870 1890 1910 

1930 1950 

Expansão do rebanho 





Confinados nas missões católicas 

San Rafael, Isla Dawson. 
La Candelaria, Isla Grande. 

ou protestantes 

Ushuaia. 
Tekenika. 

Homens antigamente livres … 



Contexto / Razões do drama ambiental 
• Pampa 

– 1500-1600 mm de chuva/ano em 8-10 meses 

– Temperatura 5-35° 

– Ecossistema herbáceo de área húmida temperada 

=> Carga animal: 1-2 BV/ha e 5-10 OV/ha 

• Malvinas 
– 1200-1500 mm de chuva/ano, 100% humidade 

– Temperatura 3-20° e forte vento no ano inteiro 

– Ecossistema herbáceo de área húmida de zona fria 

=> Carga animal: 2-3 OV/ha e 1 BV/5ha 

• Patagônia 
– 200-300 mm de chuva (alguns lugares até 500-600) 

– Temperatura 3-25° e forte vento no ano inteiro 

– Vegetação de zona árida e fria, e que protege o solo da erosão 

=> Carga animal: 1 OV / 2-5ha de acordo com a chuva e humidade 
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Contexto / Razões do drama ambiental 
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Capacidade de suporte dos ecossistemas pastoris 



Adotando sistema pampiano ou malvino na Patagônia 
=> degradação da vegetação lenhosa e herbácea  



Processo insidioso e relativamente rápido  



Ecossistema resista melhor com vegetação lenhosa 
Por causa da proteção do vento (dessecação e erosão) 



Sem vegetação lenhosa, vento (dessecação e erosão) leva o solo 



Primeiro, nos lugares mais degradados 



E depois sobre grandes áreas 





Mais frio, mas problema 
porque homem corte a mata que protege a camada herbácea 



Importância das plantações para proteção do vento e lenha 



Contexto diferente no oeste cerca da cordilheira 
onde tem mais chuva e menor vento 





Condições de vida semelhantes para quem tem recursos 



Contexto diferente no Sul-Oeste 
onde tem mais chuva e menor vento 



Longe da cordilheira ... 



Além de um problema sério de salinização 



Solo sem proteção contra erosão eólica 
vai embora => deserto de pedras 



Desertificação da 
Patagônia 



Migração da área rural 
para a cidade 

Nova população 
chegado do Norte do 
país vai para a cidade 
porque alternativas 

econômicas 

Entre um 30-50% das 
estancias são 

abandonadas, de 
acordo com a zona 



As alternativas? 

• Custo de recuperação em torno U$1 milhão/ha 
– Possível em área pequena e muito dinheiro (mineração e emp. petroleiras) 

– Nunca será possível para grandes áreas sem política ambiental específica 

• Recuperação “natural” e depois aplicar um manejo adequado para 
não degradar de novo e continuar recuperando o “recurso”  
– Adaptar a carga animal à quantidade de recurso/pasto 

– Respeitar o ciclo da vegetação através de divisão de pastos 

– Adotar manejo dos animais privilegiando os animais que mais precisam 

• Aproveitar a pouca água disponível, de acordo com: 
– Tipo de água: pequena ou grande lagoa, riacho, rio, lençóis subterrâneos... 

– Acesso: direitos dependem de fonte de água privada, comunitária, pública  

– Demanda / oportunidade de valorização 

– Avaliação do impactos à curto e longo prazo 

•   



2004: pasto degradado 



2016: 12 anos de recuperação da pastagem 



Síntese sobre o drama socioambiental da Patagônia 

• Ocupação da Patagônia pelos exércitos argentinos e 
chilenos respondendo a uma demanda britânica para 
expandir produção ovina a partir das Malvinas 

• Eliminação da população indígena e atribuição de terras 
aos colonos migrando de diversas regiões do mundo 

• Adoção de um sistema de pastoreio não adequado ao 
recurso forrageiro que levou a uma forte degradação 

• Condições difíceis da Patagônia (frio, seco, vento forte) => 
30-50% das estancias abandonadas ou não produtivas 

• Algumas alternativas rurais que penam para se implantar 

• Outras atividades: mineração, petróleo, pesca, turismo ... 

•  Ovino foi o motor da construção e fique presente 



O Drama socioambiental e econômico do Mar de Aral 

Fonte: https://www.wearewater.org/es/aral-el-mar-perdido_253307 
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Uno de los mayores desastres ecológicos de la historia.  

Entre 1954 y 1960, la URSS, con la intención de cultivar algodón, ordenó 
la construcción de un canal de 500 km de longitud que tomaría 1/3del 
agua del río Amu Daria para una enorme extensión de tierra irrigada. La 
necesidad cada vez mayor de agua, debida a la mala gestión de su 
transporte y a la falta de previsión y eficiencia del riego, supuso tomar 
agua de más ríos que desembocaban en el Mar de Aral. 

Por ello, en los años ochenta, el agua que llegaba a puerto era tan sólo 
un 10% del caudal de 1960 y el Mar de Aral empezó un proceso de 
desecación. En consecuencia, el Mar de Aral ocupa actualmente la 
mitad de su superficie original y su volumen se ha visto reducido a una 
cuarta parte, el 95% de los embalses y humedales cercanos se han 
convertido en desiertos y más de 50 lagos de los deltas, con una 
superficie de 60.000 hectáreas, se han secado. 

O Drama socioambiental e econômico do Mar de Aral 



 



Esta desecación ha eliminado el efecto de amortiguador que ejercía la 
zona en su entorno, por lo que los inviernos y los veranos se han hecho 
más duros, y sequías más graves.  

La acción del viento ha desplazado toneladas de arena salinizada, que 
procede del fondo de la zona desecada, a una distancia de hasta 200 
km, lo que ha agravado drásticamente la situación. Para colmo, el uso de 
fertilizantes y pesticidas contaminó el aire y las aguas freáticas. 

El objetivo soviético de que el agua tuviera una salinidad cuatro veces 
superior al límite establecido por la OMS redujo el nivel de las aguas 
freáticas de 53 a 36 metros, lo que a su vez causó graves problemas con 
el suministro de agua potable.  

Las consecuencias para la salud de la población también han sido muy 
graves: 

- tasa de mortalidad infantil más alta de toda la antigua URSS 

- Bronquitis crónica ha aumentado un 3000% y la artritis un 6000% 

- Mujeres padecen una pandemia de anemia (se debe al consumo de 
agua estancada)  



Todo esto se desencadenó en un periodo de tiempo relativamente 
breve y con un desconocimiento internacional casi absoluto.  
En 2003, unas imágenes por satélite de la NASA mostraron la verdadera 
envergadura del desastre anunciado por muchos científicos. 
 
Uno aspecto interesante de los procesos de recuperación es que es 
necesario que los antiguos países soviéticos denuncien los errores que 
cometieron y revelen el profundo impacto psicosocial de un desastre 
que se produjo en apenas el tiempo de un relevo generacional. 





IV. Desafios do Campo Nativo 

1. Campo nativo visto como uma fonte de espaço para 
desenvolver urbanização e atividades econômicas 

- Área consideradas como poucas produtivas, até não 
produtivas 

- Visão de curto prazo, quase unicamente econômica 

- Essa consideração é local e global. Existe na maioria 
das áreas de campo nativo 

 

=> Destruição e substituição do campo nativo por 
outros usos da terra a escala local e global 



2. Alguns exemplos de substituição do campo nativo 

- Great Plains no Canada, (Special Areas, Alberta) 

- Sahel na África do Oeste (Ferlo, Senegal) 

- Cerrado brasileiro (Sul do Goiás, Brasil) 

- Pampa uruguaio (Basalto, Norte do Uruguai) 

IV. Desafios do Campo Nativo 



IV. Desafios do Campo Nativo: Special Areas, Canada 

Fonte: P. Strankman (Special Areas)...  



Exemplo de Special Areas, no 
Oeste canadense 



The Great Prairie 







Colonização no início 
do século 20 

Trem chegou na região no final da década 10 



Colonização no início do século 20 

- Homestead Act / Atribuição de lote/terra (alugada) 
- 160 acres (65ha) + 160 acres (65ha) “emprestados” 
- Plantio de culturas alimentares no campo nativo 



Ao início do século 20 



















1930’s 
Crise econômica e seca forte 

sobre solo descoberto 



~26 000 pessoais vivendo na área 

• Crise econômica mundial dos anos 30 
• Alguns anos sucessivos de seca forte 
• Erosão do solo com plantio de culturas 
• Impossibilidade de pagar o aluguel 
• Endividamento altos dos municípios  
• Área sem possibilidade de sustentar o pessoal 
• 900.000 ha ... entrando no colapso econômico 
• Migrantes voltaram nas regiões de origem 
 
=> Política pública especifica para segurar o pessoal 



Special Areas = 
Política pública implementada  
depois da seca e crise econômica 25-30s  
para evitar  despovoamento da população 

Vento 
 
Chuva 

Vento 
 
Chuva 











Great Prairie no verão 



No outono 



No meio-outono 



No final de outono, inverno 
e início da primavera 











In other words: we need to store hay 



A lot of hay to feed the cattle in Winter 



Alimentação dos animais 5-6 meses/ano 











The Great Prairie when drought 



Mas também seca forte, 
mas com solo coberto 









Situação no inicio do século 21 

• Sistema de produção pecuária eficiente 

• Mercado seguro com os Estados Unidos 

• Problema sério de seca, menos 200 mm 

• Pouco interesse dos jovens por causa das 
condições de vida, especialmente da “distancia”, 
... mas o contexto muda rápido... 

• Renda igual na exploração petroleira => migração 

• Custo relativamente elevado para a sociedade: 
rede rodoviário, sanidade, sistema educacional... 

• Interesse para outro sistema fundiário com ações, 
prestadores de serviços, assalariados, etc. 



Novos atores na paisagem 

Petróleo continua mas preço caiu 



Desenvolvimento do 
agrobusiness 



Substituição do campo natural por agricultura 



Substituição do campo natural por agricultura 









IV. Desafios do Campo Nativo: Ferlo, Senegal 

Fonte: ClimTerr, CSE-ISRA... 



África do 
Oeste 

Política 

Vários dos 
países mais 
pobres do 

planeta, além 
das guerras e 

ditaturas 



Os 5 grandes biomas da África do Oeste 

Savana 
com arvores 

Estepe =  deserto Sahara Savana herbácea = Sahel 

Floresta 

Floresta densa 



Senegal, várias etnias e uma democracia desde a independência 



Uma historia de pecuária 
de vários milhares de anos 



Homens Pular no mercado 



Mulheres e crianças Pular no mercado 



Crianças Pular no meio rural 



Acampamento Pular durante a estação das chuvas (julho-setembro) 



Pastagem na época seca (maio-junho) cerca das comunidades 



Vaqueiro Pular com rebanho de zebus gobra e maure no acampamento 



Zebu Gobra na estação experimental de Dahra no Ferlo, Senegal 



Campo “nativo” ao início da estação da chuva 



Jovem vaqueiro Pular com o seu rebanho de cabras e oveiras no 
campo nativo ao início da estação seca (em outubro-novembro) 



Rebanho Pular indo na pastagem no fim época seca (maio-junho) 



Rebanho Gobra suplementado com mileto depois da colheita (outubro) 



Rebanho Gobra suplementado 
com mileto logo depois da colheita (setembro) 



Mulher Pular dando agua encanada para as oveiras e cabras 
na época seca (maio-junho) 



Cabras e oveiras bebendo agua encanada no acampamento 
no fim da época seca (maio-junho) 



Homem Pular ou Artania tirando água do poço 
na época seca (maio-junho) 







Crescimento  
da população 2002/12 



Expansão da cultura 
de amendoim 1990/2008 



Aumento de fogos 
de campo nativo 2002/12 





Rebanho Pular indo na pastagem na época seca (maio-junho) 



IV. Desafios do Campo Nativo: Norte Uruguai 

Fonte: P. Arbeletche (UDELAR), A. Saravia (IPA)...  



180 000 Km² 

Pop: 3,5 millions hab 

=> 20 hab/km² 

Bioma = Pampa ondulada 

=> Pecuaria extensiva 

#12 milhões de bovinos (+) 

# 7 milhões de ovinos (---) 



O Uruguai rural "tradicional" 



 











 
  
    

   
 

Contextualização das dinâmicas agrarias 

2010 
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• Plantações de eucaliptos e pinos / 1M ha 
• 3 grupos manejam 500.000 ha (40%) 

– Montes del Plata : 140.000  ha 

– UPM-Kymene : 225.000 ha 

– Weyerhaeuser : 140.000 ha 

• Agricultura (“Argentina”) / 2M ha 
• 6 grupos manejam 300.000 ha : Pools de siembra 

• Soja, arroz, milho, sorgo, trigo, … 

• Setor leiteiro 
• 0,3% da produção mundial, 2,4% mercado internacional 

• 80% da produção através de cooperativas (CONAPROLE) 

• OLAM Intl Ltd (China-Inglaterra), 32.000 ha, 62.000 vacas, 105 
milhões de litros/ano => mercado do leite de Singapore 

• Carne (“Brasil”) 
• Grupos internacionais: 50% / Matança, 60% / Exportação 

• Fundos internacionais começam comprar terra 

• Crescimento forte de feed-lots: 10% da produção em 4-5 anos 

Produção de 
Commodities e 

“Extrangerização” 





 Características das “florestales” / plantações de arvores 

N° Région Espèce Densité Destination Croissance Eclaircies Elagage Coupe Finale Surface 

(pieds/ha) principale (m3/ha/an) Ans Ans Ans (% totale) 

1 Norte Eucalyptus- grandis 1.000 aserrío 32  2-9  2-3-4-6 18 77 

2 Norte Pinus 1.000 aserrío 24  4-12-18  4-6-8 22 76 

3 Litoral Oeste Eucalyptus 1.250 pulpa 23 --- --- 10 73 

3b Litoral Oeste Eucalyptus-grandis 1.250 aserrío 28  7-12  2-3-7 20 73 

4 Litoral Oeste Pinus 1.111 aserrío 19  5-9-15  5-8 24 67 

5 Sur  Este * Eucalypus- globulus 1.400 pulpa 18 --- --- 10 75 

6 Sur  Este Pinus 1.000 aserrío 20  5-9-15  5-8 24 77 

* Incluant la surface en eucalyptus globulus du Départament de Tacuarembó.  

Aumento da surface plantada em arvores 

Parametros técnicos das plantações 

Sistema silvo-pastoril 

Contexto : Principais Atividades Agrícolas e Atores no  
Norte do Uruguai 
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Evolución de exportaciones forestales 
(en miles de U$) 



• Plantações de eucaliptos e pinos / 1M ha 
• 3 grupos manejam 500.000 ha (40%) 

– Montes del Plata : 140.000  ha 

– UPM-Kymene : 225.000 ha 

– Weyerhaeuser : 140.000 ha 

• Agricultura (“Argentina”) / 2M ha 
• 6 grupos manejam 300.000 ha : Pools de siembra 

• Soja, arroz, milho, sorgo, trigo, … 

• Setor leiteiro 
• 0,3% da produção mundial, 2,4% mercado internacional 

• 80% da produção através de cooperativas (CONAPROLE) 

• OLAM Intl Ltd (China-Inglaterra), 32.000 ha, 62.000 vacas, 105 
milhões de litros/ano => mercado do leite de Singapore 

• Carne (“Brasil”) 
• Grupos internacionais: 50% / Matança, 60% / Exportação 

• Fundos internacionais começam comprar terra 

• Crescimento forte de feed-lots: 10% da produção em 4-5 anos 

Produção de 
Commodities e 

“Extrangerização” 



 Características da agricultura de exportação 

Área cultivada 

 

2000 : menos 0,1 milhão ha 

2014 : 1,2 milhão ha 

 

52% arrendada 

 

Arrendada aos  

Pools de Siembra 

/ Network Companies 
(administrando cada um vários  

milhares de ha)   

L'évolution de la surface plantée et la production de soja  en Uruguay  

Echelle de 

surface cultivée 

hectares 

Nombre de 

Producteurs 

Surface cultivée totale  

en Uruguay 

Millierses de hás Pourcentaje 

Moins de 20 5585 10 1 

20 a 50 722 22 2 

51 a 100  310 24 2 

101 a 200 257 38 3.5 

201 a 300 149 38 3.5 

301 a 500 150 59 6 

501 a 1000 216 157 15 

Más de 1001 178 718 67 

Totale 7567 1.066 100 

 

19%  82% 
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Contexto : Principais Atividades Agrícolas e Atores no  
Norte do Uruguai 



Exportação de soja 

Concentração do mercado 

Fuente: elaborado a partir de BCU y Urunet 

Valor exportaciones de Soja
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En  2010 , 10 exportateurs de soja, représentent 90% du volume exporté (Erro, Crop, Garmet, Cereoil, 
Dreyfus, ADP, ADM, Kilafen, Agroterra, COPAGRAN). 













• Plantações de eucaliptos e pinos / 1M ha 
• 3 grupos manejam 500.000 ha (40%) 

– Montes del Plata : 140.000  ha 

– UPM-Kymene : 225.000 ha 

– Weyerhaeuser : 140.000 ha 

• Agricultura (“Argentina”) / 2M ha 
• 6 grupos manejam 300.000 ha : Pools de siembra 

• Soja, arroz, milho, sorgo, trigo, … 

• Setor leiteiro 
• 0,3% da produção mundial, 2,4% mercado internacional 

• 80% da produção através de cooperativas (CONAPROLE) 

• OLAM Intl Ltd (China-Inglaterra), 32.000 ha, 62.000 vacas, 105 
milhões de litros/ano => mercado do leite de Singapore 

• Carne (“Brasil”) 
• Grupos internacionais: 50% / Matança, 60% / Exportação 

• Fundos internacionais começam comprar terra 

• Crescimento forte de feed-lots: 10% da produção em 4-5 anos 

Produção de 
Commodities e 

“Extrangerização” 
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Producción Ganadera (millares de toneladas) 

Produccion de Carne Bovina
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Existencias Bovinas 



Contexto: Preço Produtos e Terra (1) 
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De 2000 à 2013 : 

 

• Uruguai: 7 179 000  ha (#50 % )  

= ~ 10,230  bilhões U$ 

 

• Região Norte: 1 547 000  ha (42 % ) 

Mercado fundiário 

Aluguel de terra 

Venda de terra 

167 



Existencias Ovinas. 





Conclusão do avanço da agricultura 
• Mudanças profundas do mundo rural, dos campos nativos 

• Processo igual em outras biomas do Brasil, daAmérica do 
Sul e do mundo 

=> Forte processo de desenvolvimento territorial 

• Razões das mudanças: 

– Demanda mundial: China, Ásia do Sudeste, NENA => Circuitos 
mundiais e não unicamente América do Norte e Europa 

– Atores privados: locais e Global Players (risco ambiental!) 

• Apoio forte dos poderes públicos e controle: não fazer 
política pública é uma política pública! 

• Considerar também as mudanças sociais, especialmente 
demanda e interesse dos jovens, tanto do ponto de visto 
econômico como social, cultural e ambiental 



V. Dilema do Campo Nativo 

Atividade e/ou uso da terra respondendo à uma 
demanda da sociedade e participando de maneira 
significativa ao desenvolvimento territorial do ponto 
de visto econômico e sociocultural 

Destruição e substituição do campo nativo para uso 
da terra que não segura as mesmas funções 
sobretudo ambientais 

Riscos sérios ... (cf. Mar de Aral e Patagônia) 

Ex. Agua/erosão do solo na bacia do Rio de la Plata 
(Pampa, Cerrado, Chaco e Mata Atlantica) 



VI. Algumas alternativas 
1. Manter áreas de campo nativo para suas funções 

ambientais (ciclo da agua, controle da erosão e biodiversidade)  

=> Parques e reservas = áreas de preservação ambiental 

2. Medidas para reverter parcialmente o processo 
- Special Areas no Canada no início dos 30s e 00s 

- HCRS na China desde o final dos 70s 

- Medidas similares na Europa: “produzir sem degradar” 

- Licenciamento do uso da terra, para evitar erosão no Uruguai  

3. Mudança de paradigma 
- Gestão comunitário da terra no Uruguai 

- Desamarrar fundiário/propriedade e uso da terra 

4. ... 
 

 



VII. Considerações finais 

1. Campo nativo é um bem comum 

2. Desertos antrópicos existem e novos no futuro 

3. Dar valores ao campo nativo através de medidas 
públicas locais e globais, e de inovações 

4. Bom senso no manejo dos recursos naturais 

5.  Pensar longo prazo e gerações futuras 



Obrigado 


