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Como era o Pampa quando o ser humano aqui 
chegou?

• O final do pleistoceno (+- 18.000 – 12.000 anos A.P.) é rigorosamente 
frio e seco e o nível do mar está ao menos 100m abaixo do atual; o 
período anterior (+- 30.000 – 20.000 anos A.P) apresenta, ao menos 
parcialmente, condições climáticas mais amenas e o nível do mar 
mais alto; o holoceno, finalmente, traz consigo o calor e a umidade, 
junto com um nível de mar alto, que redundam na tropicalização do 
Brasil e, a partir do início de nossa era, numa certa estabilidade 
dessas condições.



Paisagem aberta 
sujeita ao 
pisoteio



Aí chega o ser humano (trad. Umbu)!
Sítio no vale do rio Ibicuí: 12.000 anos AP (15.000? Quaraí)

Imaginem então correndo atrás de antílopes e outros 

grandes herbívoros!



Primeiro grande ciclo de transformação 
ambiental no Pampa: caça + fogo + mudança do 
clima + introdução de espécies exóticas

+

= extinção da megafauna!
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Pisoteio dos grandes mamíferos tende a diminuir 
até a extinção da megafauna a cerca de 8.000 
anos atrás (Kern, 1997).

Vegetação campestre, antes adaptada ao pisoteio 
e pastoreio, gradualmente vai sendo substituída 
por vegetação campestre adaptada ao fogo.

Coincide com aquecimento do clima e com 
período mais seco. Logo, ação humana 
potencializou as tendências da natureza!



Esta paisagem dura até a chegada do europeu a cerca de 
412 anos (1605), com as primeiras Missões Jesuíticas.
Estas retornaram em 1687. Após vieram os estancieiros 
Lagunenses.
Somente em 1737 temos a primeira povoação oficial.

Depois de 7.600 

anos sem 

grandes 

herbívoros e 

seus predadores, 

estes retornam 

ao Pampa, 

trazendo junto 

espécies 

exóticas.



Segunda grande transformação! 

• Em 1638, os jesuítas abandonaram uma estância com 5.000 cabeças de gado!

• Félix de Azara estimou, em 1700, que haviam 48 milhões de cabeças de gado 
bovino no Pampa! Também, descreveu que a prática da queima anual dos 
campos, pastoreio e pisoteio estavam eliminando os capins mais altos e abrindo 
espaço para invasoras como o cardo,malvas e outras invasoras.

• Darwin descreveu centenas de km2 de áreas tomadas de alcachofra brava no 
Uruguai, impenetráveis para cavaleiros.





A restauração e criação do Pampa que 
conhecemos!

Indústria do charque

Cercamento das propriedades

1870

Manejo da lotação

Controle populacional

•Seleção natural com base no 

pastoreio, pisoteio e fogo

•Sucessão vegetal, com resgate 

do banco de espécies adaptadas 

ao pisoteio que sobreviveram em 

relitos ou baixa densidade

•Campos de alta diversidade!

•400 espécies de gramíneas e 

150 de leguminosas, CERCA DE 

3.000 NO TOTAL!



Isto somente muda com a agricultura 
industrial em meados do século XX - ± 1950

• Agricultura entra com a colonização alemã e italiana 
na segunda metade do século XIX (maior impacto 
sobre Mata Atlântica).

• Mas torna-se industrial somente após a Segunda 
Guerra Mundial: relação entre indústria bélica, 
agroquímica e agromecânica.

TERCEIRA GRANDE TRANSFORMAÇÃO!



SOJA X PAMPA: ALGUNS DADOS ADICIONAIS

PIZZATO (2013)



SOJA X PAMPA: ALGUNS DADOS ADICIONAIS

PIZZATO (2013)





CULTURAS AVANÇAM SOBRE AS COXILHAS!

• Transformações relacionadas à erosão, 
desestruturação do solo – substituição de um 
ecossistema de campo nativo por outro 
agroecossistema.

• Perda de biodiversidade e proliferação de espécies 
oportunistas (“pragas”).

• Eutrofização e contaminação de ecossistemas 
terrestres e aquáticos.

• Alteração do regime de fluxo basal (que sustenta os 
rios na ausência de chuva).



Velocidade de perda do Pampa!
• 40% do bioma Pampa no RS ainda tem cobertura 

original;

• Desses 22% são campo nativo;

• 5% florestas;

• 13% de mosaicos de campo e floresta.

• Entre 11 e 13% destes é bem conservado.

60% em cerca de 60 anos!

Entre 1970 e 1996 converteu-se 25%!

MMA/UFRGS (2007)



A quarta transformação: mudanças 
climáticas antropogenicamente induzidas

• Escala global! A solução não depende somente da 
arrumação da nossa casa e nosso quintal!



1880-1889

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/decadalt

emp.php

ANOMALIAS EM RELAÇÃO A MÉDIA DE 1951-1980



2000- 2009

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/decadalt

emp.php

ANOMALIAS EM RELAÇÃO A MÉDIA DE 1951-1980



Anomalia de chuva (mm/dia) Baixa emissão, 2071-2100, GFDL 
(EUA)

Anomalia de temperatura (⁰C) Baixa emissão, 2071-2100, HadCM3 
(Reino Unido)

http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/prod_
probio/MapasAnomalias1.pdf



Anomalia de chuva (mm/dia) Alta emissão, 2071-2100, HadCM3 
(Reino Unido), SON

Anomalia de temperatura (⁰C) Baixa emissão, 2071-2100, HadCM3 
(Reino Unido), DJF

http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/prod_
probio/MapasAnomalias1.pdf



SÍNTESE DA MUDANÇA CLIMÁTICA 
(MARENGO, 2014)

• MUDANÇAS NO CLIMA:

• Cenário Pessimista A2: 2-4 ºC mais quente, 5-10% aumento da 
chuvas na forma de chuvas intensas e irregulares 

• Cenário Otimista B2: 1-3 ºC mais quente,  0-5 % aumento da chuvas 
na forma de chuvas intensas e irregulares

• Aumentos nos extremos de chuva e possivelmente ciclones extra-
tropicais

• Aumento na freqüência de ondas de calor e de noites quentes

• Possível elevação do nível do mar



• POSSÍVEIS IMPACTOS:

• Impactos na saúde e aumentos dos casos de doenças tropicais

• Produção de grãos e frutas comprometida pelas altas temperaturas e 
chuvas intensas fora de época

• Subida nos preços de alimentos

• Aumento na freqüência de enchentes urbanas e deslizamentos de 
terra em áreas de encosta, afetando moradores

• Crescida dos rios podem afetar portos, e o comercio fluvial e 
transporte

• Conflitos sociais, ameaça a segurança, saques

• Impactos nos ecossistemas naturais (Araucária, Campos sulinos) e 
costeiros



Trajetória do clima, de acordo com o cenário IPCC A2 (alta emissão) para a cidade de

São Gabriel, situada no Pampa Gaúcho, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Fonte:

adaptado de Ricklefs (1996).

E para onde vai o Pampa?



https://www.ipcc.ch/report/graphics/images/Assessment%20R
eports/AR5%20-%20WG1/Technical%20Summary/FigTS-23.jpg



NÍVEL DO 
MAR 
ELEVADO

ASSOREAMENTO DOS RIOS, AGRAVAMENTO DE ENCHENTES



http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/aguas-
subterraneas/ciclo-hidrologico

Adicione-se a 
Interceptação!!!

Do ponto de vista de 
gestão regional, somente 
se pode alterar de forma 
significativa os 
componentes ligados ao 
uso da terra: 
interceptação, 
infiltração e 
evapotranspiração!



Bertol et al. (2011)

PARA UM MESMO USO DA TERRA, DIFERENTES MANEJOS RESULTAM EM DIFERENTES 
COMPORTAMENTOS HIDROAMBIENTAIS!



Rocha (2016)



PAMPA: UM BIOMA EM TRANSFORMAÇÃO

• DESDE A CHEGADA DOS PRIMEIROS HUMANOS, O PAMPA TEM ESTADO 
MUDANDO.

• TRANSFORMAÇÃO 1: ENTRADA DO SER HUMANO: MILHARES DE ANOS! 
RESPOSTA ADAPTATIVA DA BIOTA.

• TRANSFORMAÇÃO 2: CHEGADA DO EUROPEU: CENTENAS DE ANOS! 
RESTAURAÇÃO E CO-EVOLUÇÃO – SURGIMENTO DO PAMPA E DO GAÚCHO.

• TRANSFORMAÇÃO 3: AGRICULTURA INDUSTRIAL: DEZENAS DE ANOS! 
DEGRADAÇÃO DE VÁRZEAS, COXILHAS E DESMATAMENTO CILIAR. SUBSTITUIÇÃO 
DE ECOSSISTEMAS NATIVOS POR AGROECOSSISTEMAS.

• TRANSFORMAÇÃO 4: SAVANIZAÇÃO DO PAMPA. ADAPTAÇÃO? 



https://docs.ufpr.br/~rtkishi.dhs/TH024/TH024_10_Previsao_Enchentes.pdf

“São pressupostos da análise de frequência convencional que os dados hidrológicos devem 
satisfazer as condições de independência, estacionariedade e representatividade” 

(Naghettini e Pinto, 2007).



QUAL A REALIDADE DO COMPORTAMENTO 
DAS SÉRIES DO PAMPA?



Estação 76310000 – Rosário do Sul



Estação 76310000 – Rosário do Sul



Estação 76310000 – Rosário do Sul



Estação 76310000 – Rosário do Sul



Estação 76310000 – Rosário do Sul



AUMENTO DAS INCERTEZAS EM SITUAÇÃO DE CARÊNCIA DE DADOS

FALHAS!!!





ONI (ºC): Evolution 
since 1950

The most recent ONI value 

(December 2016 – February 

2017) is -0.4ºC.

El Niño

La Niña

Neutral

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/e
nso_evolution-status-fcsts-web.ppt
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Fig. 1: (a) ION. (b) The wavelet power spectrum. The contour levels are chosen so that 75%, 50%, 25%, and 5% of the wavelet power is above each level, 
respectively. Black contour is the 10% significance level, using a red-noise (autoregressive lag1) background spectrum. (c) The global wavelet power spectrum 
(black line). The dashed line is the significance for the global wavelet spectrum, assuming the same significance level and background spectrum as in (b). 
Reference: Torrence, C. and G. P. Compo, 1998: A Practical Guide to Wavelet Analysis. Bull. Amer. Meteor. Soc., 79, 61-78. http://ion.exelisvis.com/cgi-bin/ion-p

1989/11967/6



Como conviver com a incerteza?

• Monitorar, monitorar, monitorar.

Definir o 
problema

Projeto

Implementação

Monitoramento

Ajuste

Avaliação

MANEJO ADAPTATIVO



Causas das demandas sociais
• Ainda para Quintas e Gualda (1995), como os conflitos são 

insolúveis, enfrentá-los exige a formulação conjunta de 
regras aceitas pelos atores sociais envolvidos na disputa, 
que estabeleçam limites ao conflito, regulamentando-os e 
institucionalizando-os.

Lanna (1995).

Usuário A Usuário Bconflito

gestão

sustentabilidadeCondições de 

contorno
solidariedade



Wu (2012)



- Sistema cartorial ou 
sistema de gestão?

- O problema da 
representatividade! 
Os omissos por 
interesse e os 
invisíveis.

- O conflito entre as 
políticas setoriais e 
ausência de instâncias 
democráticas para 
resolução dos 
conflitos.

- Complexidade dos 
sistemas ambientais x 
emponderamento da 
população!

- A ausência ou 
carência de dados e as 
disputas por poder!

- A tendência 
neoliberal de 
converter direitos em 
serviços!

- A falta de 
investimento para os 
invisíveis!



Para encerrar com reflexão!

Carvalho (2014)
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