Alianza del Pas zal
Com o obje vo de integrar a produção rural com a conservação da biodiversidade no
bioma Pampa, foi criada no ano de 2006 a Alianza del Pas zal, uma inicia va sul-americana
para a conservação dos campos naturais do Cone Sul. Nos quatro países de atuação (Brasil,
Argen na, Uruguai e Paraguai), a Alianza conta com diversas organizações que
compar lham sua Visão, entre indústrias, sindicatos rurais (Bagé, Lavras do Sul), ins tuições
de pesquisa (Embrapa – Pecuária Sul) e associações de produtores rurais, trabalhando
diretamente com produtores no Rio Grande do Sul. Entre as a vidades atuais da Alianza está
o desenvolvimento de um selo ambiental, cer ﬁcando a carne produzida em condições
compa veis com a conservação dos campos na vos.
A Alianza busca o desenvolvimento de estratégias ar culadas com os diversos setores
governamentais e não-governamentais para alcançar um desenvolvimento agropecuário e
ﬂorestal sustentável, e conjuntamente promover o desenvolvimento social, o crescimento
econômico, e a conservação da natureza, junto com seus bens e serviços ambientais.

Missão
Conservar os campos na vos e sua biodiversidade no Cone Sul da América do Sul através
de ações coordenadas entre os quatro países (Uruguai, Paraguai, Brasil e Argen na) e os
setores da sociedade (produtores rurais, organizações da sociedade civil, academia e os
governos), como parte de um desenvolvimento harmonioso e sustentável da região.

Obje vos
• Reunir critérios, vontades e ações de diversos setores sociais (conservação, rural,
academia, polí ca) dos 4 países da região em busca da conservação dos campos na vos.
• Criar consciência e compromisso na sociedade acerca da relevância da conservação dos
atributos naturais dos campos na vos e suas a vidades rurais associadas.
• Promover a inves gação cien ﬁca.
• Iden ﬁcar, publicar e es mular as boas prá cas rurais para o manejo produ vo
conservacionista.
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• Es mular a capacitação e formação de técnicos capazes de transferir conhecimentos e
boas prá cas para o manejo produ vo conservacionista aos produtores.
• Cer ﬁcar ou endossar produtos rurais que contribuam para a conservação dos campos
na vos e sua biodiversidade.
• Desenhar, consolidar e executar projetos de conservação e uso sustentável dos campos
na vos da região.
• Funcionar como uma plataforma de administração de projetos de terceiros, compa veis
com o espírito da Alianza.
• Contribuir com o estabelecimento de Polí cas de Estado (em dis ntos níveis, provincial,
estadual, federal e regional) para a conservação dos campos na vos, sua biodiversidade
e as prá cas rurais sustentáveis.

A importância dos Campos Na vos
Os campos na vos do Cone Sul da América do Sul cons tuem um dos poucos
ecossistemas de pradarias e savanas temperadas do mundo, e são reconhecidos como uma
prioridade de conservação no Neotrópico.
Também conhecidos como “pampas”, cobrem uma
10 razões para a conservação
área de aproximadamente 1 milhão de quilômetros
dos campos na vos:
quadrados, divididos entre Argen na, Brasil, Paraguai
1. É um dos mais importantes biomas de
e Uruguai. A maior proporção dos campos na vos se
pradarias do mundo
encontra na Argen na (60%), o Brasil e o Uruguai
2. Certas espécies somente sobreviverão se
compar lham a mesma proporção (18% cada), e os
uma porção signiﬁca va de campos na vos
4% restantes correspondem ao Paraguai.
es ver conservada
3. A pecuária extensiva e natural depende do
A região possui uma notável diversidade biológica,
bom estado dos pastos naturais
com mais de 400 espécies de gramíneas na vas, 280
4. A paisagem dos pampas está associada a
aves, 85 mamíferos e 75 an bios e répteis. Abriga 12
uma cultura que se formou nessa região
espécies de aves globalmente ameaçadas de ex nção
5. Os campos na vos bem conservados
como é o caso do veste-amarela (Xanthopsar ﬂavus),
cons tuem uma reserva estratégica de
solos
dos caboclinhos (Sporophila palustris) e (Sporophila
6.
Toneladas
de carbono se encontram
cinnamomea) e da noivinha-de-rabo-preto (Xolmis
“seqüestradas” em solos e raízes, mas são
dominicanus). O Pampa é também uma importante
liberadas na atmosfera quando os campos
área na rota de migração de várias espécies como o
na vos são subs tuídos ou deteriorados
maçarico-acanelado (Tryngites subruﬁcollis) e o
7. Os campos na vos seguem diminuindo de
maneira alarmante devido às alterações no
maçarico-do-campo (Bartramia longicauda).

Ameaças
O Pampa teve sua conservação garan da durante
séculos pela prá ca da pecuária em campos naturais,
mas hoje está ameaçado pelo uso intensivo das terras
para agricultura, a invasão de capim-annoni, espécie
vegetal exó ca, as plantações de pinus e eucalipto, o
uso indevido de pes cidas e o sobrepastoreio. Essas
a vidades representam um risco não só à
biodiversidade do Pampa, mas também à cultura
gaúcha, que está in mamente ligada aos campos de
criação de gado.

uso da terra
8. Os campos na vos bem manejados são
capazes de oferecer uma renda comparável
aos cul vos, mas com maior estabilidade e
previsibilidade.
9. Os campos na vos provêm resistência e
capacidade de ajuste às mudanças
climá cas globais
10. Os campos na vos preservam a água,
puriﬁcam o ar e nos oferecem uma
paisagem que as pessoas apreciam e estão
dispostas a pagar para ver
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O PRODUTOR
A criação de gado em campos na vos contribui
menos para o aquecimento global
Sabe-se que a criação de ruminantes contribui
signiﬁca vamente para o aquecimento global devido à
alta emissão de gás metano. Estudos indicam que a
pecuária a nível global é responsável por 18% das
emissões de carbono.
As emissões de gases do efeito estufa ocasionadas
pela pecuária cons tuem uma equação que inclui,
além do metano liberado pelos animais, as emissões
decorrentes dos processos agrícolas e industriais para
a produção de rações, do transporte, da modiﬁcação
da cobertura vegetal para agricultura e pastagens, e da maquinaria u lizada. Entretanto, é
necessário diferenciar as três formas diferentes de criação de gado: a pecuária de
conﬁnamento, a pecuária a céu aberto em áreas transformadas, e a pecuária a céu aberto
sobre campos na vos. No caso da úl ma forma de criação, embora seja ainda responsável
pelas emissões metabólicas do gado, dispensa as outras partes da equação. Para o caso
par cular da pecuária em campos na vos no Cone Sul da América do Sul, ainda pode-se
dizer que é a principal a vidade privada que depende do bom estado de conservação desse
ecossistema, e que é suﬁcientemente lucra va para que se jus ﬁque manter a existência
desses campos na vos em âmbito privado. Nessa região do mundo, a pecuária em campos
na vos sustenta aproximadamente 1 hectare de campo na vo por cada cabeça de gado
criada em condições extensivas. Além disso, estudos recentes conﬁrmam que cada hectare
desses solos pode armazenar 100 toneladas de carbono, apenas numa primeira camada de
30 cm.
Qualidade nutricional da carne bovina criada em sistemas de produção pastoris é mais
alto do que em sistemas intensivos
Além dos bene cios ao meio ambiente decorrentes da pecuária pastoril em campos
na vos, esse po de criação também trás bene cios à saúde, já que produz uma carne mais
saudável. Estudos indicam que a carne de gado criado em sistemas pastoris, comparadas às
de sistemas intensivos de produção, são mais magras, têm menos colesterol, uma relação
quase ó ma dos ácidos graxos ômega 6/ômega 3, e um maior aporte de an oxidantes e
an cancerígenos naturais, como o betacaroteno, a vitamina E, e os isômeros conjugados do
ácido linoleico. As carnes bovinas produzidas em sistemas intensivos geralmente
apresentam maiores níveis de gordura intramuscular e saturada.
Essas diferenças afetam o valor nutricional da carne devido ao efeito benéﬁco do ômega 3
na ﬁsiologia humana na prevenção de doenças cardiovasculares, hipertensão, desordens
inﬂamatórias e do sistema imunológico, e disfunções neurológicas.
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ICP – Índice de Conservação de Campos Na vos (Pas zales)
Com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),o projeto desenvolveu
uma fórmula que calculará o índice de conservação dos campos na vos. Este instrumento
será u lizado para a concessão de incen vos aos produtores que realizam a conservação dos
campos na vos.
Diversas inicia vas já estão em andamento nos diferentes países, inclusive com criação
de leis apoiando a implementação do ICP como instrumento legal de concessão de
incen vos.
O ICP é determinado pelo remanescente proporcional de campo na vo na propriedade e
é afetado por sua qualidade, composição geral de biomas no campo e valores ecológicos da
zona. O valor é medido em uma escala de 0 a 100.
O Programa de Implementação da Carnes del Pas zal
A Alianza del Pas zal, reunindo a vontade de diversos atores da região dos pampas, propõe
u lizar um selo na carne cujo processo de produção contribui para a conservação dos campos
na vos e sua biodiversidade.
A estratégia do Programa de Implementação da Carnes del Pas zal consiste em melhorar a
polí ca e gestão comercial da a vidade pecuária baseada em campos na vos.
O selo das Carnes del Pas zal, associado à logo da Alianza del Pas zal, permi rá aos
consumidores iden ﬁcar e selecionar um produto produzido de forma alinhada a conservação do
meio ambiente, que preserva importantes super cies de campos na vos em seu local de origem,
onde se encontram espécies picas dos campos, e ainda espécies silvestres de plantas e animais cuja
sobrevivência está ameaçada de ex nção.
Os produtos diferenciados com o selo Carnes del Pas zal também deverão tender a mi gar a
emissão de gases de efeito estufa (responsável pelas mudanças climá cas), proverão o bem-estar
animal durante seu período de vida no campo, favorecerão a permanência das famílias rurais
associadas aos sistemas pecuários tradicionais e garan rão condições de sanidade e inocuidade para
o consumidor.
O selo será uma cer ﬁcação de processo produ vo em âmbito privado e rural, de caracterís cas
voluntárias, de aplicação individual em nível de propriedade (campo, estância ou fazenda).Será
delegado para en dades habilitadas por convênio com a Alianza del Pas zal (proprietária do selo),
com aprovação de requisitos no campo através de avaliadores capacitados pela Alianza e mecanismo
auditado por um Conselho de Cer ﬁcação de Carnes del Pas zal (CCCP).
Obje vos da cer ﬁcação
• A conservação dos campos na vos da região sob sistemas de produção amigáveis com a
conservação da biodiversidade.
• Fortalecimento da a vidade pecuária baseada em campos na vos manejados
responsavelmente, aceitando um percentual de modiﬁcação ambiental que torna eﬁciente o
sistema de produção e o fortalece como alterna va frente a sistemas produ vos baseados
principalmente na conversão dos campos na vos.
• O reconhecimento e valorização dos bene cios ambientais e sociais da a vidade pecuária
pastoril promovida através do selo.
• A mi gação da “Mudança Climá ca Global”, uma vez que os animais produzidos sob este selo
garantem uma super cie territorial que funciona como “sumidouro” de carbono, um sistema de
produção de uma cabeça por hectare e que não depende da suplementação de grãos
produzidos mediante sistemas agrícolas de altas emissões (devido à conversão de solos e
processos de agricultura industrial).
Para maiores informações sobre o Programa acesse o Protocolo Regional Carnes del Pas zal na
pagina da Alianza ou no seguinte link: h p://savebrasil.org.br/wp/wp-content/uploads
/2014/03/Protocolo-Carnes-de-Pas zal-portugu%C3%AAs.pdf
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Para maiores informações, consulte a pagina da Alianza na web
(h p://www.alianzadelpas zal.org), ou a página do projeto na página da SAVE Brasil
(h p://savebrasil.org.br/wp/pampa) ou mande um email para:
secretariadelpas zal@gmail.com .

En dades Fundadoras
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