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Como você já percebeu, O CLIMA é o fator que comanda todo o agronegócio mundial, pois as 
plantas precisam de condições adequadas para se desenvolverem.  

                                  
Na imagem, temos os domínios morfoclimáticos, e observe que a região Sul apresenta 
importantes regiões, que tem características próprias. 
 
Como temos as 4 estações bem definidas no Sul do Brasil, observamos praticamente dois tipos 
de pastagem: 

 As mais adaptadas ao clima quente, que chamamos de pastagem de verão,  
 E as mais adaptadas ao clima frio, que chamamos de pastagem de inverno.  

 
Outra diferenciação nas pastagens que devemos ter sempre em mente, elas podem ser:  

 Pastagens nativas, no chamado Pampa Gaúcho, nestas áreas o pisoteio constante do 
gado e a prática da monocultura, respectivamente, têm levado à compactação e à 
redução da fertilidade do solo, gerando áreas desertificadas. 

 Pastagens cultivadas, são áreas que foram corrigidas e semeadas variedades mais 
produtivas, e algumas áreas em integração com a Lavoura. 
 

Isso precisa estar muito claro para você, pois o entendimento da pecuária na região Sul, 
demanda o entendimento do clima e do tipo de pastejo em sua região de atuação. Toda lógica 
de produção da pecuária de corte deriva do clima e das pastagens. 
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Agora escreva abaixo tudo o que aconteceu com o clima e as pastagens nos últimos 6 meses em 
sua região, e como isso está influenciando o negócio do seu cliente.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Muito bem, viu que não é fácil ficarmos atentos aos fatos a medida que acontecem, mas você 
deve se preparar para o que vem pela frente, e agora nos diga o que vai acontecer com o clima 
e as pastagens nos próximos 6 meses, e como isso vai impactar os criadores, os recriadores e a 
turma da engorda de boi na sua região.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Uma característica do Sul, é que as propriedades tendem a ser menores que no Brasil Central, e 
isso traz impactos nos custos e ganho de escala das propriedades, também é comum o uso de 
raças Europeias, mais adaptadas ao frio, assim como a venda dos animais para abate serem 
negociados em R$/kg vivo. 
 
É importante estar atento ao processo de diversificação e intensificação dos sistemas 
produtivos. Isso tende a ser uma regra na produção pecuária, e melhor se for com implantação 
de sistemas integrados com lavoura, a chamada Integração lavoura pecuária, que por sinal já é 
muito utilizada no Sul do Brasil. Este processo é importante para manter a viabilidade 
econômica dos pecuaristas, e a produtividade das áreas. ISSO É UMA TENDÊNCIA. 
 
Na pecuária de corte, a estratégia, a eficiência e a organização são os caminhos mais curtos e 
relevantes para a construção de resultado.  
 
Anotações: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


