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2. Alta riqueza biológica (em 2.07% do país)

Andrade 
et al. 2018

MMA 2007

3510 espécies de 
plantas; destas, 
2069 campestres. 



Sparovek et al. 2007

3. Potencial de aliar 
conservação com 
produção pecuária



4. Alta resiliência para 
distúrbios endógenos 

(herbivoria e fogo), 
baixa resiliência para 
distúrbios exógenos 

(causados pelo 
homen)



Andrade et al. 2015
Soares-Filho et al. 2014

5. Modificação antrópica
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Quais as práticas atuais para recuperar 
os campos do Pampa?

1) Restauração passiva: uso pastoril da área
2) Restauração ativa

Regime de distúrbios!



Abundância de sementes ao longo do ano

Restauração passiva – mas com os distúrbios que fazem
parte do ecossistema campestre

Transporte de 
sementes

Controle 
de biomassa



Restauração passiva: reintrodução de gado

Em parcelas com histórico de 
Eucalpytus:

ü Significativamente mais
espécies ruderais

ü Gramineas dominantes diferem
claramente das áreas controle

Torchelsen et al. 2018
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Junho 2015

Histórico de soja, CIBSB, 
Rosário do Sul, RS

Primeiro PRAD em
area de campo no RS!
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Quais as práticas atuais para recuperar 
os campos do Pampa?

1) Restauração passiva: uso pastoril da área

à Manejo com gado muito importante no processo de 
restauração (restauração dos processos ecológicos)

Área natural sem manejo Área degradada sem manejo



Quais as práticas atuais para recuperar 
os campos do Pampa?

1) Restauração passiva: uso pastoril da área

à Manejo com gado muito importante no processo de 
restauração (restauração dos processos ecológicos)
à Falta de experiências de como conduzir o processo melhor
à Problema de invasoras
à Alguns grupos de espécies não conseguem se recuperar 
facilmente (limitação de sementes)
à Dependendo do distúrbio, outras invenções são necessárias
à Possibilidade de utilizar o fogo também (por ex., em UCs)
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Quais as práticas atuais para recuperar 
os campos do Pampa?

1) Restauração passiva: uso pastoril da área
2) Restauração ativa: semeadura de espécies 

(possivelmente após outras intervenções)



Restauração ativa via semeadura de espécies campestres



Lolium multiflorum

Cynodon dactylon

Trifolium repens

Paspalum notatum

Holcus lanatus

Avena strigosa
Urochloa decumbens

Restauração (?) ativa via semeadura

Vicia sativa
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exigências legais

• Falta de sementes e/ou mudas de 
plantas campestres
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exigências legais

• Falta de sementes e/ou mudas de 
plantas campestres
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+ experimentação em campo

Uso na 
restauração



Definição de espécies prioritárias
+ experimentação em campo

• Quais espécies?
à seleção com base em 
atributos funcionais

• Como introduzir de forma 
mais eficiente?
à semeadura? feno? mudas?

• Como disponibilizar?
à coleta? reprodução?
à mercado & infra-estrutura



Definição de espécies prioritárias
+ experimentação em campo

• Quais espécies?
à seleção com base em 
atributos funcionais

• Como introduzir de forma 
mais eficiente?
à semeadura? feno? mudas?

• Como disponibilizar?
à coleta? reprodução?
à mercado & infra-estrutura

Desafio no Pampa,para espécies florestais e para campestres mais ainda!

Silva et al. 2016



Muito
obrigado!

gerhard.overbeck@ufrgs.br


