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NEXUS PAMPA 

• Objetivo 
O projeto adota uma abordagem transdisciplinar e 
participativa e delimita-se a bacia do Rio Ibirapuitã como 
área do estudo e a compreensão da sua realidade como 
principal foco resultante das interações entre o homem e 
a natureza.  

• Os objetivos do desenvolvimento Sustentável (ODS) 
serão contemplados de forma individual ou 
conjuntamente por ações de mais de um eixo. 

• ODS1, ODS2, ODS6,ODS7,ODS8,ODS15 e ODS17 
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• Metodologia MESMIS 

NEXUS PAMPA 
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Questionários 
• Foram aplicados 30 questionários na APA do Ibirapuitã nos 

municípios de Alegrete e Rosário do Sul. 
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Fundação MARONNA 

•  A Fundação Maronna é uma entidade pública de 
direito privado de fins não econômicos, 
instituída em 26 de agosto de 1983. 
 

• Tem por objetivo principal organizar na "Estância 
do Vinte e Oito", em Alegrete, um Instituto Agro-
Pastoril, mais ou menos nos moldes do "Massey 
College" da Nova Zelândia e manter biblioteca 
especializada. 
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Locais de aplicação 
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Atividades desenvolvidas na 
propriedade 
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Atividades desenvolvidas 
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Homem e mulher

Homem e filha

Homem, mulher e filho

Proprietário (Homem) e
funcionários

Funcionários

Mulher e Filha

Quem desenvolve as atividades 

Quem se dedica a propriedade? 
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Sucessão e êxodo rural 

27% 

73% 

Sucessão ou perspectiva de
sucessão

Sem perspectiva de sucessão

Perspectivas de sucessão 
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87% 
13% 

13% 

Sucessão masculina

Sucessão feminina

Quem fará a sucessão? Algumas consequências apontadas pelos 
entrevistados: 
- Êxodo rural e envelhecimento da população; 
- Diminuição da oferta de mão de obra; 
- Arrendamento ou venda das terras e 

concentração fundiária. 
 

Redução da população, 
somente jovens solteiros 

tem ficado. (entrevistado09) 

Poucos jovens no 
interior, hoje em dia 

somente os velhos estão 
nas propriedades 
(entrevistado29) 

Sucessão e êxodo rural 

Tendência de diminuir o 
número de pessoas pela 

"reforma agrária natural" e 
compra de terra por grandes 
produtores (entrevistado 08). 

Está diminuindo a população do 
campo, poucos jovens nas 

propriedades, sem perspectivas 
de voltarem para o campo 
depois. (entrevistado 30) 
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Produtores que dividem, diferem e 
melhoram o campo nativo 

Sim Não Não sabe/ Não respondeu

Dividem Diferem Melhoram 

Aspectos Produtivos 
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Não sabe/ Não respondeu

Não houve

Período de monta bovinos

Período de monta bovinos e ovinos

Período de monta ovinos

Manejo Bovinos

13 

7 

2 

2 

3 

3 

Principais transformações acasalamento e 
parição  

Aspectos Produtivos 
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Maior exigência de padronização

Comercialização na feira de animais

Diminuição do preço no mercado interno

Mudança de raça para adequação ao mercado

Aumento do custo de produção

Maior facilidade na comercialização

Maior dificuldades na comercialização

Migrou para comercialização no exterior

3 

1 
8 

2 

4 

1 

1 

1 

Principais transformações na criação e no mercado de bovino   

Observação: Nem todos os entrevistados responderam e alguns entrevistados responderam mais de 
uma transformação. 

Aspectos Produtivos 
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Aspectos Produtivos 

Não sabe/ Não respondeu

Não houve

Melhoramento campo nativo

Adequação da carga animal

Aumento do Espinilho/mato/anone

Manejo do anone e espinilho
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1 

Principais transformações no campo nativo 
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Menor exigência na padronização para a carne

Diminuição do preço pago pela lã

Incentivo da Assistência Técnica para produção de lã

Produção de lã preta

Aumento do preço pago pela lã

Sazonalidade do preço

Aumento do custo de produção

Maior exigência na produção de lã

Diminuição do rebanho em função dos ataques dos javalis

Diminuição do rebanho por falta de mão de obra
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1 

1 

3 

2 

2 

1 

4 
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Principais transformações na criação e comercialização de ovinos  

Observação: Nem todos os entrevistados responderam e alguns entrevistados responderam mais de 
uma transformação. 

Aspectos Produtivos 
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Considerações 

• Serão realizadas novas análises com o objetivo 
de analisar as mudanças e os fatores que 
influenciam nessas mudanças e fazer um 
comparativo entre as regiões que foram 
aplicados os questionários nos anos de 2018 e 
2019. 
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Obrigado pela atenção! 

• samerms@gmail.com 
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