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SOBRE A TNC

A The Nature Conservancy (TNC) é uma 
organização sem fins lucrativos, voltada para 
a conservação ambiental, que se propôs a 
encontrar soluções para o desafio de proteger 
os ecossistemas naturais de forma conciliada 
com o desenvolvimento econômico e social. 
Fundada em 1951, é a maior e uma das mais 
antigas ONGs ambientais do mundo. Está 
presente em mais de 35 países e, com seus 
mais de 1 milhão de colaboradores, contribui 
para a proteção de 130 milhões de hectares em 
todo o planeta.

No Brasil, o Instituto de Conservação Ambiental 
The Nature Conservancy do Brasil trabalha 
desde 1988 para promover a conservação 
ambiental em larga escala em biomas como 
a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, 
a Caatinga e o Pantanal, orientando seus 
esforços por cinco linhas de atuação – 
Produção Sustentável, Segurança Hídrica, 
Mudanças Climáticas, Infraestrutura Inteligente 
e Conservação em Terras Indígenas. As ações 
propostas, implementadas por meio de 
estratégias integradas, buscam incorporar as 
dimensões econômicas e sociais aos objetivos 
de conservação.

Imagens (de cima para baixo): © Rafael Araújo; José Benito Guerrero (TNC); 
José Benito Guerrero (TNC); Rafael Araújo.
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Esta publicação busca incentivar produtores rurais de diferentes países a 
adotar práticas mais sustentaveis de manejo de pastagens e de pastoreio 
como forma de melhorar a produtividade e benefícios econômicos da atividade 
agropecuária e representa um esforço da Unidade de Segurança Alimentar 
Sustentável da TNC no cumprimento do seu objetivo estratégico - Dobrar a 
produção de alimentos sem perda de novos habitats naturais.
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No final de março de 2013, uma equipe da TNC foi ao oeste de Santa 
Catarina conhecer a rica experiência de viabilização social e econômi-
ca de pequenos produtores de leite através do Programa Voisin imple-

mentado pela Cooperativa Regional Itaipu – COOPERITAIPU. A Cooperitaipu 
tem sede em Pinhalzinho e atuação nos municípios de Saudades, Modelo, Serra 
Alta, Sul Brasil, Bom Jesus do Oeste e Saltinho. Os resultados impressionam. Os 
produtores, depois de 10 anos do programa, exibem resultados excelentes em 
termos de aumento da produção total, por vaca e por unidade de área (ha) de lei-
te, e ao mesmo tempo a redução dos custos, maior número de vacas por hectare, 
melhoria nos índices reprodutivos e da sanidade animal. Com isso, todos, sem 
exceção, obtiveram aumento de renda e na lucratividade da produção leiteira e 
vislumbram melhores perspectivas de progresso econômico e social para o futu-
ro , para si e para suas famílias, incluídas as novas gerações. Além dos aspectos 
ligados a economia e finanças, os produtores não deixam de manifestar orgulho 
pelos resultados alcançados também na conservação dos solos, melhoria da qua-
lidade da água dos açudes e córregos, manutenção e consolidação das áreas de 
preservação ambiental e, não menos importante, na melhora significativa dos 
indicadores de conforto e de bem estar animal. 

Apresentação

Foto de  
© Rafael Araujo
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Esses resultados incentivaram à 
TNC a apoiar a elaboração de uma 
publicação para divulgar esta exito-
sa experiência na América Latina. 
Para tanto, foi realizada uma segun-
da visita, dessa vez, com o principal 
objetivo de registrar o histórico des-
sa iniciativa e entrevistar os princi-
pais atores envolvidos no Programa: 
dirigentes cooperativistas, consul-
tores, técnicos de fomento da Co-
operitaipu e do SEBRAE-SC, e em 
especial, os produtores rurais e suas 
famílias. As entrevistas visavam 
compreender os fatores que concor-
reram para o sucesso do programa 
na região e quantificar os resultados 
dos produtores com a implantação 
do sistema Voisin. 

O manejo racional dos pastos, com fundamento no Pastoreio Voisin, foi im-
plementada junto a um grupo inicial de produtores que, graças aos treinamen-
tos e assistência técnica recebidos da Cooperativa e do SEBRAE-SC, já tinham 
clara consciência da importância do planejamento integrado, da organização do 
trabalho e da gestão econômica de suas propriedades. O momento não poderia 
ser mais propício para o lançamento da iniciativa. A crise da suinocultura e da 
avicultura, decorrente das restrições impostas pelos países importadores, estava 
no seu auge, e afetava a vida e o futuro de milhares de pequenos produtores que 
faziam dessas atividades sua principal fonte de renda. Uma alternativa rápida e 
eficaz deveria ser encontrada e uma nova e compensadora fonte de renda ser pro-
posta. A escolha recaiu na produção de leite, que os produtores já exerciam, mas 
em condições extremamente deficientes, quanto ao manejo das pastagens e dos 
animais. Todos trabalhavam com altos custos e com escassas ou nulas margens 
de lucro. Muitos diziam que estavam “pagando para produzir”. Não poucos, de-
sanimados, manifestavam o desejo de desistir da atividade e até o de abandonar 
o meio rural em busca de incertas colocações nos centros urbanos. 

Esta publicação busca resgatar o histórico desse Programa na expectativa de 
que outros pequenos produtores na América Latina com dificuldades econômicas 
semelhantes possam, depois de conhecê-lo e avaliá-lo nas condições locais espe-
cíficas, possam adotá-lo com as devidas adaptações e usufruir dos mesmos bene-
fícios econômicos, sociais e ambientais que os produtores rurais de Pinhalzinho.

APRESENTAÇÃO

Foto de © Fabio 
de Oliveira
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A pecuária tem sido relacionada a impactos ambientais significativos em 
todas as regiões do mundo. Estima-se que 680 milhões de hectares de 
pastos encontrem-se degradados em todas as regiões do mundo (Bro-

wn, 2007). No Brasil, em especial nos estados onde se concentra a maior parte 
do rebanho bovino brasileiro, estima-se que mais de 75 milhões de hectares de 
pastagens tropicais se encontram degradadas ou em processo de degradação, ou 
seja, com baixa produção anual de massa verde para alimentar os animais (Sorio, 
2007). Milhões de pessoas em todos os continentes vivem associados à pecuária, 
o que evidencia a necessidade urgente de superar essa situação com o fim de 
evitarem-se migrações em massa de populações famintas e desesperadas. 

Os métodos convencionais e sem manejo adequado adotados na pecuária po-
dem contribuir para:

Queda na produção de forragem em decorrência de um pastoreio contí-
nuo, não planejado e predatório;

Degradação das pastagens causada pelos métodos irracionais de utiliza-
ção dos recursos forrageiros;

Processos de erosão intensos (arenização) e baixa capacidade produtiva 
em extensas áreas, fenômeno que já está instalado em regiões do Chile, 
Uruguai e no sul da Argentina. No Brasil pode ser veri�cado, em especial 
no estado do Rio Grande do Sul;

Aumento da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) em decorrência  
da degradação da pastagem e do solo.

Introdução

Foto de © Henrique 
Manreza
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As preocupações com os impactos ambientais e sociais desta atividade eco-
nômica justificam-se quando se constata que as pastagens, nas zonas tropicais e 
subtropicais, foram formadas sobre áreas desflorestadas com o emprego de quei-
madas. A expansão da pecuária via conversão de grandes áreas de ecossistemas 
naturais podem causar enormes problemas, principalmente em decorrência da 
necessidade de ocupação de novas áreas para a pecuária que concorreriam com 
outras atividades rurais como manejo florestal e agricultura. Da mesma forma, 
que a expansão da pecuária sobre a Amazônia brasileira tem chamado a atenção 
pela perspectiva da substituição de florestas por pastagens. Com a maior expan-
são do efetivo bovino nos últimos 10 anos, a região Norte pode ser considerada 
atualmente a mais importante fronteira agrícola para a produção animal do Bra-
sil (Dias-Filho, 2010). Na região Norte, que hoje detém cerca de 20% do reba-
nho bovino nacional, o estado do Pará detém 42% do rebanho regional (16,86 
milhões de cabeças) (IBGE, 2010). As regiões Nordeste e Centro- Oeste também 
são consideradas importantes fronteiras agrícolas para a produção animal no 
País (DIAS FILHO, 2011) .

Como uma das alternativas aos impactos ambientais e sociais vinculados 
à pecuária, o sistema de Pastoreio Voisin pode representar uma solução práti-
ca, com benefícios ecológicos e de baixo custo para a maioria dos produtores, 
principalmente os pequenos e aqueles com baixa capacidade de investimento. 
O Sistema de Pastoreio Voisin se bem implementado pode ajudar a diminuir os 
impactos aos ecossistemas naturais.

INTRODUÇÃO

Foto de  
© Jose Benito 
Guerrero (TNC)
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O Pastoreio Voisin – PV é o sistema de utilização racional de pastagens 
baseado na conjugação dos fatores homem-animal-solo-planta em 
harmonia com o ambiente natural. Concebido para as condições da 

Normandia, noroeste da França, as teorias de André Voisin encontraram recep-
tividade e aplicabilidade em todos os continentes.

Trata-se de uma tecnologia de processos, com baixa demanda de energia e 
insumos, o que favorece a biodiversidade. Pelas frequentes trocas de parcelas 
(piquetes ou potreiros, segundo as distintas regiões brasileiras) que podem ser 
diárias ou até duas ou três vezes por dia, os animais têm sempre à disposição 
alimento palatável e nutritivo e desse modo alcançam expressivo desempenho 
produtivo e reprodutivo. Por serem criados de forma natural, raramente adoe-
cem; gozam permanentemente de elevado estado sanitário e não requerem mais 
do que vacinas como medicamentos veterinários. A produtividade depende mais 
dos fatores humanos e dos métodos do que do emprego de energia e insumos, 
tornando assim, a pecuária mais lucrativa e sustentável. 

André Voisin, bioquímico e professor da Escola Nacional Veterinária de Mai-
sons Alfort, Paris, nasceu em 1903 em Dieppe, Normandia e faleceu em 1964, 
em Havana, Cuba, poucos dias depois de haver chegado para ditar conferências 
e aplicar seu sistema nas condições tropicais. Foi em Le Talou, a pequena granja 
leiteira de sua família, com 14,4 hectares, que desenvolveu suas teorias sobre a 
utilização racional das pastagens e as levou à prática. É autor de obras impor-
tantes sobre os temas zootecnia e pastagens, compostas de seis livros, entre os 
quais se destacam “Produtividade do Pasto” e “Dinâmicas das Pastagens”, cujas 
edições em português se encontram esgotadas.

Com base nas suas teorias, testadas na prática em sua pró-
pria granja leiteira, Voisin enunciou as quatro Leis Univer-
sais do Pastoreio Racional, sendo duas leis relacionadas às 

plantas e duas relacionadas aos animais.

Pastoreio Voisin: 
CAMINHO PARA A PECUÁRIA EFICIENTE, LUCRATIVA, 
ECOLÓGICA E DE BEM ESTAR ANIMAL
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LEIS UNIVERSAIS DO PASTOREIO RACIONAL

Primeira Lei – Lei do Repouso

Para que o pasto cortado pelo dente do animal possa dar sua máxima pro-
dutividade, é necessário que entre dois cortes consecutivos haja passado 
um tempo que permita ao pasto: 
a) armazenar as reservas necessárias para um rebrote vigoroso; 
b) realizar sua “labareda de crescimento”, isto é, atingir grande produção 
de pasto por dia e por hectare.

O período de repouso entre dois cortes sucessivos será, portanto, variável de 
acordo com a espécie vegetal, estação do ano, condições climáticas, fertilidade 
do solo e demais fatores ambientais.

Segunda Lei – Lei da Ocupação

O tempo global de ocupação de uma parcela deve ser su�cientemente 
curto para que o pasto, cortado a dente no primeiro dia (ou no começo) do 
tempo de ocupação, não seja cortado novamente pelo dente dos animais 
antes que estes deixem a parcela. 

Se o pasto é cortado duas vezes pelo dente do animal durante o mesmo perí-
odo de ocupação da parcela, esse pasto não terá o período tempo suficiente para 
atender refazer suas reservas e iniciar vigoroso crescimento. Tempos de ocupação 
curtos não permitirão que o gado coma o rebrote do pasto durante o mesmo 
período de ocupação.

Terceira Lei – Lei da Ajuda

É necessário ajudar os animais de exigências alimentares mais elevadas 
para que possam colher mais quantidade de pasto e que este seja da me-
lhor qualidade possível. 

A qualidade do pasto varia, não só entre diferentes espécies como dentro da 
mesma espécie, ainda mais na mesma planta em distintos estádios de seu cres-
cimento. As partes mais altas da planta, as mais jovens, são as que apresentam 

PASTOREIO 
VOISIN
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menor conteúdo de fibras, são as mais nutritivas e palatáveis e, por isso, propor-
cionam aos animais maior ingestão e melhor digestão. Voisin sempre procurava 
oferecer a suas vacas leiteiras pasto de máxima qualidade possível e, portanto, 
nunca lhes impunha pastoreios a fundo (até o chão), de modo que pudessem 
ingerir a melhor e a mais nutritiva parte dos pastos disponíveis. É conhecido o 
fato que numa pastagem cai primeiro a qualidade, depois a quantidade da massa 
verde, prova cabal da capacidade seletiva dos animais em pastoreio. 

Quarta Lei – Lei dos Rendimentos Regulares

Para que uma vaca possa dar rendimentos regulares, é necessário que não 
permaneça mais do que três dias em uma mesma parcela. Os rendimentos 
serão máximos se a vaca não permaneça mais do que um dia.

Em outras palavras, quanto mais tempo permanece num mesmo piquete, me-
nor quantidade de pasto a vaca será capaz de ingerir, seja de qual espécie for. 
Num piquete novo, o pasto fresco estimula aos animais a comerem com avidez. 
Noutro piquete, semipastoreado, o pasto apresenta-se com odor desagradável e 
o bovino diminuirá seu apetite e sua ingestão. Em caso de vacas leiteiras em lac-
tação, recomenda-se trocar de piquete duas e até três vezes por dia. Os benefícios 
dessa prática advêm através do melhor aproveitamento do pasto oferecido, o que 
resulta em maior produção. Não se deve esquecer que o bovino não come o pasto 
sobre o qual bosteou. O bovino detesta o odor saído de seus próprios excremen-
tos, daí a importância da troca de parcelas, que não representa nenhum estresse 
para as pessoas e os animais. 

As Quatro Leis do Pastoreio Voisin requerem assistência técnica permanente, 
administração eficiente e atendimento às exigências do mercado, que tem na in-

dústria de carne ou leite seu principal intermediário. Como 
no caso dos produtores de Pinhalzinho que terão aqui 
suas histórias de vida e de produção contadas, há ne-

cessidade que todas as granjas 
e fazendas façam seus regis-

tros e controles zootécnicos 
e contábeis. Não há sistema 
produtivo eficiente com ad-
ministração deficiente. 

PASTOREIO 
VOISIN
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PAStOReIO 
VOISIn

Foto de  
© Henrique Manreza
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Como técnica alternativa ao sistema convencional adotado na pecuária, o 
Voisin representa essencialmente uma mudança de conceitos e práticas, 
a começar pela elaboração de um planejamento integrado, que permite 

ao produtor considerar todas facetas de sua propriedade, sejam as produtivas, as 
ambientais e as técnicas (Castagna, 2008). 

Os principais benefícios percebidos com a adoção do Pastoreio Voisin são:

GESTÃO

Propicia e exige que as propriedades se organizem administrativamente e 
controlem todos os processos, sejam os de ordem técnica ou os de ordem 
econômica e �nanceira;

Demanda menos trabalho às pessoas, mais tempo para o ócio e a diver-
são e foco prioritário na administração;

Planejamento alimentar baseado no crescimento vegetal das pasta-
gens existentes na propriedade (ferramenta essencial na moderna pro-
dução pecuária); 

Formação de reservas forrageiras para enfrentar os períodos de escasso 
crescimento das pastagens (diferimento de parcelas nos períodos de má-
ximo crescimento dos pastos permite guardar forragens em forma de feno 
e/ou silagem);

ECONÔMICAS

Pastagens perenes permitem menor custo do alimento para os animais, 
menos uso de rações e concentrados, base da viabilidade econômica;

Benefícios do Sistema Voisin 
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Maior carga animal por hectare pelo maior crescimento dos pastos em 
função do manejo e não da aplicação de produtos químicos;

Baixos custos e aumento da rentabilidade da pecuária, de corte e de leite, 
o que propicia estabilidade social aos produtores e melhoria das condi-
ções de vida de seus �lhos;

Demanda de investimento modesto e acessível à maioria dos produtores, 
mesmo aqueles de escassas condições econômicas;

Aplicável em qualquer tamanho de propriedade com a mesma e�ciência 
técnica e econômica (existem casos de projetos desenvolvidos em áreas 
de 4 ha e de 10 mil ha);

AMBIENTAIS

Maior valor biológico dos alimentos (menos adubos, fármacos e pro-
dutos químicos);

Controle de plantas indesejáveis sem emprego de herbicidas. Inços e 
ervas daninhas não suportam cortes frequentes e roçadas estratégi-
cas e desaparecem ou diminuem grandemente a presença na comu-
nidade vegetal; 

Ativação da vida e da fertilidade do solo pela contínua deposição de 
excrementos (mais dejeções, bosta e urina, menor necessidade de 
adubos solúveis);

Uso criterioso de insumos. O sistema Voisin se enquadra à perfeição nas 
tecnologias de processos. Os produtos só são empregados pontualmente 
e em casos de extrema necessidade depois de análises econômicas; 

BENEFÍCIOS 
DO SISTEMA
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Balanços energéticos positivos. A energia solar que propicia a fotossínte-
se é o mais decisivo fator de crescimento vegetal, só secundariamente se 
emprega fontes de energia fóssil, petróleo e derivados;

Pastagens permanentes bem manejadas auxiliam na captura de carbono. 
Um bovino adulto emite anualmente 1,175 ton e um hectare de pastagens 
perenes a cada ano �xa 14,4 ton de CO2 equivalente, por meio dos excre-
mentos e da matéria orgânica depositada sobre a superfície e incorpora-
da ao solo, o que faz do sistema altamente superavitário neste importante 
e atual tema;

SOCIAIS

Aumenta a qualidade de vida dos produtores com a redução da mão de 
obra, em especial para pequenos produtores familiares;

Melhora a renda dos produtores, como consequência do planejamento da 
propriedade, da redução dos custos de produção e do aumento da capa-
cidade de produção;

Promove a manutenção do produtor na atividade, em especial, pequenos 
produtores familiares;

Facilita e descomplica a sucessão familiar. Com a estabilidade econô-
mica e social dos pais, os �lhos podem frequentar cursos superiores e 
são estimulados a voltarem para as propriedades e os sucederem nas 
atividades produtivas;

Geração de benefícios à Pátria e à Humanidade (alimentos sadios para 
os consumidores, progresso social e econômico dos produtores, sem de-
manda de auxílios dos programas assistenciais).

BEM-ESTAR ANIMAL

Controles ecológicos de vermes e carrapatos (aplicações de vermífugos 
somente são recomendados após contagem de ovos por grama, já que 
as rotações de pastagens fazem desaparecer ou reduzem a população de 
vermes e os carrapatos pela quebra dos ciclos reprodutivos);

Proporciona máximo bem estar animal. Animais tranquilos e bem trata-
dos não adoecem, não demandam medicamentos e respondem com pro-
dução e não representam riscos para as pessoas.

BENEFÍCIOS 
DO SISTEMA
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BenefíCIOS 
DO SIStemA

Foto de  
© Ami Vitale
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A análise dos resultados obtidos através da aplicação do projeto de pasto-
reio Voisin na produção de leite na região oeste de Santa Catarina ajuda 
a exemplificar os benefícios acima mencionados.

O Estado de Santa Catarina é o quinto maior produtor nacional de leite. 
Com 1,2% do território, responde por 8,2% de toda a produção brasileira de 
leite. A região oeste, onde se insere Pinhalzinho, aporta mais de dois terços 
da produção estadual e é uma das bacias leiteiras nacionais mais promisso-
ras, em termos de produção e de produtividade. O crescimento médio anual 
da produção de leite, de 2000 a 2008 foi de 12,4%, contra os 9,8% observados 
no país. 

De 2000 a 2008, a produção de leite no Oeste catarinense aumentou 155% 
contra 112% no Estado. As microrregiões de Chapecó e Xanxerê registra-
ram os maiores crescimentos, com 262% e 230% respectivamente. Apenas 
a microrregião de Joaçaba, com crescimento de 39%, foi inferior ao cresci-
mento no estado. No mesmo período, a produção nacional de leite passou de 
19.767,2 para 27.579,4 milhões de litros, um crescimento de 39,5%. O incre-
mento médio anual da produção de leite no período de 2000 a 2008 foi, res-
pectivamente de 4,2% no Brasil, 9,8% no Estado de Santa Catarina, e 12,4% 
na mesorregião (SEBRAE).

O MUNICÍPIO DE PINHALZINHO

A cidade de Pinhalzinho está localizada na região oeste de Santa Catarina, 
entre dois grandes centros, Chapecó e São Miguel do Oeste. Sua população 
predominante é descendente de alemães, italianos e seu gentílico é pinha-
lense, estimada em 16.335 habitantes, com 8.180 homens e 8.155 mulheres. 
Desses, 16.335 habitantes, 13.618 (83%), vivem na cidade e 2717 (17%), no 
campo. Sua superfície é de 128 km2 (12.800ha). A vegetação predominante 
é de mata atlântica (IBGE, 2010). O setor agropecuário é uma importante 
atividade dentro do município, sendo responsável pela maioria dos empregos 
diretos e indiretos, originando sustentação econômica das famílias, as quais 
se envolvem com diversificada gama de produtos agropecuários. Dentre os 
produtos agrícolas mais cultivados estão o milho, a soja, o feijão e o fumo 
(DUARTE, 2009). A produção de leite é de 5,5 milhões de litros/ano, a de 
ovos passa de 200 mil dúzias de ovos anualmente. Em relação à produção de 
suínos, o município de Pinhalzinho SC, conta com apenas 65 suinocultores 
entre iniciadores (criadores de leitão) e terminadores (produtores que fazem 
a engorda dos suínos), todos através de alguma empresa integradora. Com a 
crise da suinocultura dos últimos anos, não há mais produtores individuais 
ou de ciclo completo.

O pastoreio voisin
NA PRODUÇÃO DE LEITE NO MUNICÍPIO  
DE PINHALZINHO (SC)
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PASTOREIO EM 
PINHALZINHO

A COOPERITAIPU

A Cooperativa Itaipu localiza-se no município de Pinhalzinho, fundada em 
26 de abril de 1969. Alguns anos após a sua fundação uniu-se à Coo-

perativa Mista Modelense e passou a denominar-se Cooperativa Regional 
Itaipu. Em 1987, incorporou a Cooperativa Agropecuária Saudades, am-
pliando sua área de atuação. A cooperativa reúne basicamente produtores 
de grãos, suínos, frango e leite. Além do apoio técnico e de comercializa-
ção aos produtores a Cooperitaipu possui também lojas agropecuárias, su-
permercados e postos de combustível. Atualmente são 2301 cooperados, 
sendo estes em quase sua totalidade pequenos produtores. A média do 
tamanho das propriedades na região é de 12 hectares por família. 

Em 1982, quando a suinocultura e avicultura, principais atividades na 
região, começaram a ter problemas, a produção de leite surgiu como uma 
alternativa para os produtores vinculados à Cooperitaipu. Neste período, 
entretanto, havia um grande desafio de profissionalização. A produção de 
leite era uma atividade secundária nas propriedades, em geral de respon-
sabilidade da mulher para a subsistência e para ajudar na economia da 
família. Devido ao tamanho das propriedades, não era possível trabalhar de 
maneira extensiva a pecuária de leite utilizando as técnicas tradicionais de 
manejo de pastagens. 

Em 1984, Cooperitaipu conseguiu seu primeiro posto de resfriamento 
de leite. Isso permitiu juntar-se a produção de várias granjas e carreá-la de 
modo mais organizado para este posto de resfriamento e assim melhorar a 
qualidade. Em 1985/1986, a cooperativa associou-se à Cooperativa Cen-
tral de Leite de Itajaí e passou a comercializar leite através desta organiza-
ção, mas já com o intuito de entregar a produção para a Cooperativa Central 
Aurora, com sede em Chapecó, na mesma região oeste, a 45 km. Em 2008, 
a Aurora instalou sua Usina de beneficiamento no município de Pinhalzi-
nho, considerado o ponto alto da história do leite na região, com produção 
e indústria coordenadas pelas Cooperativas. 

A Cooperativa Central Aurora Alimentos é dos maiores conglomerados 
industriais do Brasil e referência mundial na tecnologia de processamento 
de carnes, com 12 cooperativas filiadas, mais de 60 mil associados e mais 
de 19 mil funcionários. Sua atuação abrange o mercado de carne suína e 
de frangos, fábrica de pizzas, laticínios, com um mix composto por mais de 
650 produtos (Aurora, 2013).
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PERFIL DAS PROPRIEDADES

A região se caracteriza por pequenas pro¬priedades rurais, cujo tamanho 
raramente chega aos 100 hectares. Quanto aos estabelecimentos produtores de 
leite, a concentração das propriedades com até 100 hectares é de 89,1% no oes-
te catarinense, contra 87,3% no estado de Santa Catarina e 78% no Brasil. O 
rebanho leiteiro também está concentrado nas pequenas propriedades. Os esta-
belecimentos com até 20 hectares respondem por 72,1% da produção de leite na 
região, contra 70,4% em Santa Catarina e 33,4% na média nacional. Essa situa-
ção revela a importância da pecuária leiteira para as pequenas propriedades da 
região (SEBRAE). O município de Pinhalzinho, onde se localiza a Cooperativa 
Regional Itaipu, também se destaca pela presença marcante de pequenas proprie-
dades com forte uso de mão de obra familiar.

Em meados da década de 1990, em resposta à forte demanda do mercado 
internacional e às barreiras comerciais que começaram a limitar a saída de pro-
dutos da região para mercados internacionais, em especial suínos e aves, o SE-
BRAE iniciou um trabalho de Qualidade Total (5S) com os aviários da região em 
parceria com diferentes cooperativas, entre elas a Cooperitaipu. Os propósitos 
da metodologia 5S são de melhorar a eficiência através da destinação adequada 
de materiais (separar o que é necessário do desnecessário), organização, limpeza 

PASTOREIO EM 
PINHALZINHO

Foto de  
© Paulo Campos 
Christo Fernandes/
Embrapa Amazônia 
Oriental
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e identificação de materiais e espaços e a manutenção e melhoria do próprio 5S 
(senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de normaliza-
ção e senso de autodisciplina ou hábito).

Para responder a esta demanda, o SEBRAE-SC desenvolveu o Programa 
SEBRAE da Qualidade Total Rural (QT Rural) com o objetivo de capacitar 
os proprietários rurais na gestão da qualidade. O QT rural, criado no ano 
de 1996 e difundido em escala a partir de 1998. Tinha como foco o repasse 
dos conceitos de administração para o segmento rural, para que a propriedade 
fosse administrada como uma empresa, que possui clientes e fornecedores, e 
produzisse com qualidade e produtividade e a preços compatíveis, dentro de 
visão voltada para o mercado. 

Com o desenvolvimento dos programas D’Olho e QT Rural os produtores 
começaram a perceber que seus custos de produção eram muito elevados e era 
baixa a produtividade, fatores que tornam inviável economicamente qualquer 
atividade no setor primário.

Uma das saídas da região para diminuir o custo de produção do leite e au-
mentar a produtividade foi a implantação do sistema de pastoreio Voisin nas 
propriedades, gerando mais renda para as famílias e preservando o meio ambien-
te onde está inserida a sua atividade econômica, garantindo a continuidade de 
seu negócio e sustentabilidade das gerações futuras.

PASTOREIO EM 
PINHALZINHO

O PROGRAMA QUALIDADE TOTAL RURAL (QT RURAL)

Através da Gestão pela Qualidade, o QT Rural tinha como objetivo melho-
rar a qualidade de vida e a renda da empresa rural, aumentar a produti-

vidade, reduzir custos, com ênfase nas atividades de maior valor agregado 
ou de maior retorno para o capital investido, bem como promover melho-
rias no ambiente de trabalho. O programa, direcionado a grupos de 15 a 18 
empresas rurais, foi estruturado em três blocos: a. Conquista da qualidade; 
b. De olho na qualidade; c. Melhoria dos processos. Os blocos estavam dis-
tribuídos em 12 módulos, num total de 60 horas de treinamento e 30 horas 
de orientação por empresa rural. Os produtores rurais recebiam orientações 
sobre: qualidade, fundamentos da qualidade, estratégia empresarial rural, 
sensibilização, descarte, organização, limpeza, higiene, ordem mantida, ge-
rência de processos, planejamento e controle, análise e melhoria dos pro-
cessos. (Fonte: SEBRAE-SC)
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Diante da situação dos produtores de leite da região a Cooperitaipu em 
parceria com o SEBRAE-SC decidiu iniciar o programa do sistema Voi-
sin com um grupo de onze produtores no ano de 2004. O sistema Voisin 

não era desconhecido para os membros da Cooperitaipu, porém, faltava orienta-
ção técnica para que sua implantação alcançasse resultados satisfatórios.

Em 2002, um grupo de técnicos da Cooperitaipu havia participado de viagem 
para Nova Zelândia com o fim de conhecer a experiência dos produtores de leite 
que se sustenta técnica e economicamente pela correta utilização de manejo nas 
suas pastagens. Os participantes voltaram impressionados com as técnicas ado-
tadas: piqueteamento (termo utilizado na região para divisão de pastagem ou 
loteamento) com controle de acordo com a necessidade de alimentação do ani-
mal e da capacidade do pasto, registros de controle do crescimento da forragem, 
entre outras. Ao retornarem da viagem à Nova Zelândia foram feitas tentativas 
de reproduzir, em caráter experimental, este sistema produtivo em algumas pro-
priedades da região. Logo constataram que havia algum impedimento de ordem 
técnica, pois não conseguiram implantá-lo e conduzi-lo na prática. 

Em 2003, um grupo de produtores pinhalenses, guiados pelo Med. Vet. Selvi-
no Giesel, então Diretor Técnico de Produção Animal da Cooperitaipu, viajou a 
Bagé (RS) para participar do V Encontro Internacional de Pastoreio Voisin, co-
ordenado pelo Prof. Humberto Sorio, um dos principais difusores do sistema no 
Brasil e nas Américas, que na ocasião lançou seu livro “Pastoreio Voisin: teorias 
– práticas – vivências”. O evento culminaria com visita à Fazenda Conquista; 
projeto pioneiro de Pastoreio Voisin nas Américas, implantado em 1963 por seu 
proprietário, Eng.Agr. Nilo Romero. As conferências e o intercâmbio de experi-
ências nos corredores do salão de eventos deram novo ânimo ao grupo e lhes tira-
ram muitas dúvidas. Comoveu-lhes sobremaneira a palestra do pequeno produtor 
Cláudio Baumgratz, de Selbach (RS), que, com a aplicação do Pastoreio Voisin em 
sua propriedade de 18,6 hectares, saira de uma produção anual de 54 mil litros em 
1995 para 304 mil litros em 2003, 462% de aumento em oito anos. Hoje, o pro-
dutor na mesma área de pastagens comercializa cerca de 400 mil litros por ano. 

O grupo regressou a Pinhalzinho determinado a implantar o Pastoreio Voi-
sin. Para tanto, animaram o presidente, Med. Vet. Marcos A. Zordan, a montar 
um programa específico na Cooperitaipu, que contou desde os primeiros passos 
o apoio do Sr. Enio Parmeggiani, agente local do SEBRAE-SC. Para conduzir o 
processo e dar-lhe praticidade foi escolhido o Tec. Agropecuário e Gestor Am-
biental Valderi Roberto Schuh, nascido e residente em Pinhalzinho, que havia 
trabalhado na equipe do Prof. Sorio na implantação de projetos Voisin no Rio 
Grande do Sul e outros seis estados brasileiros e ainda no Uruguai e Paraguai. 
Era o elo que faltava na corrente da prática eficiente. 

Antecedentes do Programa Voisin
NA COOPERITAIPU
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AnteCeDenteS  
DO PROGRAmA

Foto de  
© Henrique Manreza



24 A experiência de produtores de leite da Cooperativa Itaipu com o sistema de produção Voisin

Uma vez decididos a implantar o programa Voisin, a intenção original era 
desenvolver um trabalho em conjunto com os poderes públicos, munici-
pal e estadual, inclusive a assistência técnica oficial, o que, por diferen-

tes motivos, acabou por não acontecer. Cooperitaipu e SEBRAE-SC decidiram 
dar início ao programa por conta própria.

Inicialmente optaram por trabalhar com um pequeno grupo de produtores 
para poder dar-lhes o máximo de atenção. A primeira medida foi reuni-los numa 
sala para expor-lhes os fundamentos do sistema: como se estrutura e desenvolve 
um projeto, quais materiais seriam necessários, as obras e serviços essenciais, 
os custos de implantação, as fontes de obtenção de recursos, as estratégias de 
intervenção, as funções dos produtores no processo, os registros zootécnicos ne-
cessários, a importância do planejamento alimentar baseado em pastagens, os 
resultados técnicos e econômicos. Alguns dos produtores participantes da reu-
nião revelariam mais tarde que saíram mais confusos e desorientados do que 
quando entraram na reunião. No entanto, onze produtores tomaram a decisão, 
mesmo com algumas dúvidas, de participar do programa. Não faltava mais nada 
para dar a arrancada no processo. Os resultados que haveriam de alcançar estes 
pioneiros motivariam novas adesões.

 2004: O PRIMEIRO GRUPO DE PRODUTORES 

O projeto-piloto contou com recursos financeiros do SEBRAE-SC e apoio 
da Cooperitaipu para financiar os investimentos iniciais. Ficou definido que 
o grupo pioneiro de produtores arcaria com os custos do levantamento to-
pográfico (mapa da propriedade) e se encarregaria de pagar 30% do valor da 
assistência técnica. A Cooperitaipu financiaria os materiais e equipamentos 
necessários para a implantação dos projetos; o SEBRAE-SC custearia os 70% 
restantes da consultoria.

Animado com os resultados iniciais e a demanda de outros municípios para a 
expansão do Programa Voisin, o SEBRAE-SC decidiu contratar o Prof. Humber-
to Sorio para conduzir treinamentos de técnicos nos fundamentos e na prática 
do sistema. Inicialmente Cooperitaipu e SEBRAE-SC definiram que o foco do 
projeto piloto seriam pequenos produtores de leite que tivessem passado pelos 
programas De Olho na Qualidade e QT Rural nos municípios de atuação da Co-
operitaipu. Não por acaso, os onze pioneiros estavam enquadrados e satisfaziam 
esses pressupostos.

Foram estabelecidos os seguintes resultados a serem alcançados com o 
programa:

O início do Programa Voisin
NA COOPERITAIPU
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a) Reduzir em 20% o custo por litro de leite no primeiro ano, mantendo-o 
nos anos seguintes;

b) Aumentar em 5% a carga animal por hectare no primeiro ano e manter 
esse percentual de crescimento nos seguintes, até a estabilidade do projeto;

c) Aumentar em 10% o faturamento no primeiro ano e nos seguintes;

d) Aumentar em 20% a produção de leite por hectare no primeiro ano e 
manter esse crescimento nos anos seguintes, até a estabilidade do projeto;

Os argumentos utilizados pela Cooperitaipu e SEBRAE-SC com os produto-
res para participarem do programa foram os seguintes:

INÍCIO DO 
PROGRAMA

Situação das propriedades Por que implantar o projeto?

Poucos piquetes e grandes;
Falta ou sobra de pasto em épocas do ano;

Mau funcionamento da cerca elétrica;
Construção diária de piquetes;

Plantio de pasto temporário duas vezes por ano; 
Baixa produção de leite;

Ausência de planejamento na atividade; 
Vacas sujas e que adoecem facilmente.

Mudar o sistema de produção;
Aproveitar melhor o pasto;

Trabalhar menos fazendo cercas  
móveis e plantando pasto;

Trabalhar de forma mais organizada;
Gastar menos com sementes e adubo;

Aumentar a produção de leite;
Ter maior planejamento na atividade;

Obter mais lucro com a atividade.

Fonte: Cooperitaipu

Os levantamentos realizados a campo junto aos produtores ao iniciar o pro-
jeto de Pastoreio Voisin demonstravam que a produção média por hectare girava 
em torno de 4.500 a 6.000 litros por hectare ano, o que gerava renda muitas vezes 
abaixo daquela proporcionada pela produção de grãos (soja, milho e feijão) ou 
até mesmo com fumo.

Para formar o primeiro grupo de produtores foram realizadas três reuniões. 
Na primeira compareceram 100 produtores; na segunda 30 e na última, 11 pro-
dutores, os que, de fato aceitaram participar do projeto-piloto. 

Mesmo sob a desconfiança de produtores, técnicos e dirigentes e com dificul-
dade para formar o primeiro grupo, o projeto foi iniciado. Vale recordar que a 
Cooperitaipu havia tentando, sem sucesso, aplicar o Pastoreio Voisin em algu-
mas propriedades.
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OS PRIMEIROS DESAFIOS E RESULTADOS

Com o início do programa as práticas de manejo dos pastos e dos animais 
empregadas pelos produtores tiveram que ser revistas e modificadas. Além de 
ararem o solo todos os anos, os produtores contavam com número insuficiente 
de piquetes (30-40 por propriedade, no máximo) e obervaram tempos fixos de 
ocupação, ao contrário do que preconiza o Pastoreio Voisin. Os piquetes tam-
bém eram muito grandes. Em algumas épocas do ano sobrava muito pasto e em 
outras, o pasto faltava. Os tempos de descanso das pastagens eram irregulares e 
insuficientes, principalmente nas épocas de seca ou de transição das pastagens do 
verão para as de inverno. 

Foi incentivada a implantação de pastagens permanentes nas propriedades, 
com a finalidade de reduzirem-se os custos de produção, já que o plantio de 
pastagens anuais é oneroso para a atividade, além de alterar a estrutura física e 
a fertilidade do solo. Quando se ara o solo para plantar pasto de verão, deixa-se 
de usar a área por 60 dias e, no inverno, mais 60 dias, o que totaliza 120 dias a 
cada ano (33%). Em outras palavras, dentro do sistema convencional, a cada três 
anos, o produtor perde um ano de produção com a área de pastagens sem gado.

Com a adoção de todas essas medidas os primeiros resultados obtidos com a 
implantação do programa não foi diretamente o de aumento de produção. Ini-
cialmente foi possível observar mudanças em relação ao comportamento dos 
animais, que se tornaram mais dóceis, com notória redução na quantidade de 
medicamentos utilizados e o aumento do número de animais por hectare. A car-
ga animal mais que dobrou, em alguns casos triplicou. Onde antes faltava área 
para produzir pasto e alimentar os animais, passou a faltar animais para comer 
todo o pasto que era produzido. O aumento da produção acabou sendo uma 
consequência direta imediata. 

Apesar de todas as vantagens, os desafios não foram poucos para o êxito do 
programa. Era necessário, por exemplo, que os produtores compreendessem a 
necessidade de diminuir área de lavoura para cedê-la à pecuária. Em geral a pe-
cuária ocupava os piores e mais desfavoráveis locais da propriedade. A própria 
Cooperativa precisou revisar o seu modelo de atuação para não representar en-
trave para o sucesso do programa. Foi necessário estabelecer um pacto na Coo-
peritaipu, de modo que esta aceitasse a inicial redução nas compras de ração ou 
de adubo por parte dos produtores em decorrência da implantação do sistema 
Voisin. Essa perda inicial foi compensada com o futuro aumento da produção de 
leite, que atualmente representa importante fatia no movimento da loja agrope-
cuária e em outros serviços oferecidos pela Cooperitaipu. Um passo atrás, dois 
para frente!

INÍCIO DO 
PROGRAMA
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Como era previsto, os excelentes resultados obtidos pelo grupo dos 11 pioneiros 
serviram de incentivo para novos produtores aderirem ao programa. Estava claro que 
era possível ao mesmo tempo obter aumento de produção, reduzir custos e melhorar 
a renda na atividade leiteira. Em 2005, o SEBRAE-SC conseguiu recursos através do 
Arranjo Produtivo de Leite e Derivados do Oeste de Santa Catarina (APL) para dar 
continuidade com mais produtores ao projeto Voisin na região. O APL ajudou a cus-
tear a assessoria prestada por Valderi Schuh como técnico do SEBRAE. Esse recurso 
permitiu o atendimento a maior número de produtores e promoção de palestras e 
seminários para difundir o Pastoreio Voisin. O APL deu suporte ao desenvolvimento 
do trabalho com os produtores da região durante seis anos e o sistema ganhou extra-
ordinário impulso no oeste catarinense, formal e informalmente.

EFEITO MULTIPLICADOR: DIFUSÃO DO CONCEITO  
DO PASTOREIO VOISIN EM SANTA CATARINA

A partir dessa iniciativa, de fato, o Pastoreio Voisin experimentou notável di-
fusão em Santa Catarina e passou a ser adotado como padrão de difusão 

de tecnologia para o setor leiteiro. A FAESC (Federação da Agricultura do Estado 
de Santa Catarina), sob a presidência do Sr. José Zeferino Pedroso e com a par-
ticipação de seu coordenador de pecuária, Med. Vet. Olices Santini, e do diretor 
do Conseleite. Sr. Nelton Rogério de Souza, também decidiu incidir propositi-
vamente no processo de divulgação do Sistema Voisin. A entidade incumbiu 
o consultor Humberto Sorio de percorrer todas as regiões catarinenses e apre-
sentar a pecuária leiteira conduzida sob Pastoreio Voisin como a alternativa 
àquelas duas atividades, as mais expressivas na economia catarinense. Foram 
14 palestras de proposição e motivação, com a participação de oito mil produ-
tores, desde Tubarão, no litoral, a São Miguel do Oeste, na fronteira com a Ar-
gentina, além de quatro cursos de formação, nos quais 162 técnicos de órgãos 
públicos, de sindicatos patronais e de trabalhadores, laticínios e cooperativas 
foram capacitados a operar no sistema. A partir dessa iniciativa, de fato, o Pas-
toreio Voisin experimentou expressiva expansão em Santa Catarina e passou a 
ser adotado como padrão de difusão de tecnologia para o setor leiteiro.

A Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de San-
ta Catarina (Epagri-SC) também tem desempenhado importante trabalho em 
todas as regiões do Estado para a difusão e aplicação do Pastoreio Voisin. Para 
tanto, a entidade vem promovendo palestras de motivação, seminários, dias 
de campo, treinamentos, visitas a propriedades modelo, publicações técnicas e 
programas de rádio e TV a fim de que mais produtores se vinculem ao sistema.

INÍCIO DO 
PROGRAMA



28 A experiência de produtores de leite da Cooperativa Itaipu com o sistema de produção Voisin

Após quase dez anos desde o início do programa Voisin ao todo 105 pro-
priedades distribuídas entre os municípios de Pinhalzinho, Saudades, 
Serra Alta, Sul Brasil, Modelo, Saltinho e Bom Jesus do Oeste implan-

taram o sistema Voisin1. Pinhalzinho e Saudades são os municípios com maior 
número de produtores. Deste total de produtores, 85 ainda estão vinculados à 
Cooperitaipu e os demais decidiram comercializar para outros compradores de 
leite da região.

O último grupo de produtores que recebeu capacitação para implantação do 
sistema Voisin foi em 2010 com a participação de 14 produtores. Desde o início 
do projeto as propriedades com mais tempo de projeto receberam mais de 5000 
visitas de pessoas (de produtores e técnicos) interessadas em conhecer o Pas-
toreio Voisin, o que certamente influenciou, mesmo que indiretamente, outros 
produtores a adotarem práticas semelhantes. Pode-se afirmar que não há mais 
produtores convencionais na região, uns mais, outros menos aproximados aos 
fundamentos do sistema, todos se vinculam ao pastoreio rotativo.

A produção de leite passou a ter importância estratégica para a Cooperativa, 
passando de 6% para 21% do movimento econômico total da cooperativa. A 
Cooperitaipu fez do Pastoreio Voisin a sua filosofia de trabalho na produção de 
leite: aumentou o número de técnicos no campo com o fim de apoiar os produto-
res que estão ou querem ingressar no sistema. 

Atualmente a cooperativa conta com 835 produtores de leite, deste total os 
produtores que usam o sistema Voisin representam 11% e carreiam 22% de todo 
o leite comercializado pela cooperativa. De qualquer modo, todos os produtores 
de leite da Cooperativa aplicam o pastoreio rotativo e se valem dos princípios 
enunciados por Voisin na utilização racional das pasta-
gens. Vale ressaltar que a produção de leite da 
Cooperitaipu é vendida exclusivamente 
para a Cooperativa Central Aurora. A 
instalação da fábrica de leite da Aurora 
em julho de 2011 na cidade de Pinhal-
zinho contribuiu de maneira signi-
ficativa para impulsionar a produ-
ção de leite na região.

A produção de leite e o Projeto Voisin 
NA COOPERITAIPU EM 2013

1 Para a cooperativa é considerado um produtor Voisin aquele que passou formalmente por todas as 
etapas de implantação do projeto, inclusive com consultoria técnica.
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Foto de  
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Comparando índices zootécnicos e econômicos da prática do Pastoreio 
Racional Voisin (PRV), implantado em propriedades produtoras de leite 
familiares de Pinhalzinho – SC no período de 2004 a 2011 com os dados 

do sistema tradicional de produção de leite, constatou-se que o Pastoreio Voisin 
foi um sistema superior, pois conseguiu agregar o trinômio da sustentabilidade: 
socialmente benéfico, por que propicia um melhora na condição social das famí-
lias; economicamente viável, por demonstrar menor custo e consequentemente 
aumento dos lucros dos produtores de leite; e ambientalmente correto, por redu-
zir as quantidades de fertilizantes e defensivos químicos, além de melhorar a es-
trutura do solo através da ciclagem dos nutrientes (SCHUH & SEHNEM, 2011).

EFICIÊNCIA DE CUSTOS

O sistema de Pastoreio Racional Voisin (PRV) foi mais eficiente, pois os cus-
tos da atividade tiveram pouca variação apesar do aumento da grande maioria 
dos insumos necessários para a atividade conforme tabela 1.

No ano de 2004 a diferença entre o preço médio anual recebido por litro de leite 
pelos produtores que trabalham no sistema Voisin e o Média FNP3 do Oeste Cata-
rinense foi de R$ 0,1227/litro de leite. No ano de 2005 houve uma pequena variação 

Os resultados econômicos obtidos 
COM O SISTEMA VOISIN EM PINHALZINHO2

2 As informações apresentadas estão baseadas no estudo: “Pastoreio Racional Voisin versus Sistema 
Tradicional de Produção de Leite: uma análise comparativa dos indicadores zootécnicos e Econômicos” 
(SCHUH & SEHNEM, 2011) que coletou dados no período de 2004 a 2011 de 20 propriedades que 
atuam no sistema de produção Pastoreio Rotacional Voisin (PRV) no município de Pinhalzinho/SC. 
Posteriormente esses dados foram comparados aos índices zootécnicos e econômicos do sistema de 
produção tradicional, encontrados nos compêndios anuais compilados pela consultoria FNP. Esses 
dados secundários foram levantados pela empresa de consultoria na região extremo oeste catarinense, 
tendo como cidade referência Chapecó/SC que se localiza a 45 km do município de Pinhalzinho-SC.

3 A Informa Economics FNP é uma consultoria em agronegócios no Brasil e representa a divisão 
responsável por informação e consultoria para commodities agrícolas e energia do grupo Informa Plc 
com sede na Inglaterra. Esta consultoria disponibiliza um banco de dados sobre diversas cadeias do 
agronegócio, construído desde a fundação da FNP Consultoria, em 1989, mais tarde transformada em 
Informa Economics FNP.

Tabela 1. Preço médio anual/litro vendido (R$/litro)

ANO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Produtores Voisin 0,5145 0,4332 0,4719 0,6254 0,5328 0,5661 0,6062 0,7800

FNP Média Oeste 
Catarinense 0,3818 0,4254 0,4181 0,5350 0,6058 0,6716 0,6650 0,8000*

Diferença 0,1227 0,0078 0,0538 0,0904 0,0730 0,1055 0,0955 0,0200

Projeção Estimada *
Fonte: FNP e Dados Primários Cooperitaipu (2011)
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entre os valores, sendo de apenas R$ 0,0078. Todavia, no ano de 2006 houve uma di-
ferença de valores mais significativa, correspondendo a R$ 0,0538. No ano de 2007 
houve uma variação de R$ 0,0904 e a partir do ano de 2008 o índice FNP foi maior, 
correspondendo a R$ 0,0730, R$ 0,1055 em 2009, R$ 0,0955 em 2010 e R$ 0,0200 
em 2011 respectivamente. A média de variação do preço do leite dos produtores 
com PRV foi de R$ 0,5662. Já na estimativa do FNP, essa variação corresponde a R$ 
0,5628. Portanto, a diferença de preço no período analisado foi de R$ 0,0034.

MÉDIA DE VACAS PRODUTIVAS

A porcentagem média de vacas no rebanho no pastoreio Voisin nos produto-
res avaliados foi abaixo nos primeiros quatro anos, comparado com índices do 
FNP, sendo que a partir de 2008 ficou acima após os produtores terem consegui-
do estabilizar seus plantéis. Quanto maior a porcentagem de vacas produzindo 
em relação ao rebanho maior a tendência do custo da atividade ser menor, mais 
animais produzindo no rebanho ajudam a pagar a conta mensalmente.

RESULTADOS
ECONÓMICOS

Tabela 2. Percentual Média de vacas Produtivas no Rebanho

Tabela 3. Custo de produção/litro da Atividade

ANO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Produtores Voisin 46,4 45,8 47,2 54,8 58,4 59 60 57

FNP 55,86 55,86 55,86 55,86 55,86 55,86 55,86 55,86 
Diferença 9,46 10,06 8,66 1,06 2,54 3,14 4,14 1,14

ANO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Produtores Voisin 0,3894 0,3275 0,3400 0,3823 0,3668 0,4212 0,3810 0,4661

FNP 0,3683 0,4932 0,5064 0,6336 0,6914 0,7911 0,7900 0,8000*
Diferença 0,0211 0,1657 0,1664 0,2513 0,3246 0,3699 0,4090 0,3339

Fonte: FNP (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011) e dados Primários Cooperitaipu (2011)

Fonte: FNP e dados Primários Coopritaipu (2011)

CUSTOS DE PRODUÇÃO POR LITRO DE LEITE

Os produtores com oito anos de manejo com o pastoreio Voisin demons-
traram que o sistema é altamente eficiente, pois os custos da atividade tiveram 
pouca variação, apesar do aumento da grande maioria dos insumos necessários 
para a atividade conforme dados da tabela 3.
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Esta diferença apresentada é muito significativa considerando uma produção 
anual média dos produtores do PRV de 80.000 litros por ano e com média de R$ 
0,2552 a menos em seu custo por litro produzido comparando com o custo FNP. 
Essa diferença foi traduzida num faturamento a mais de R$ 20.414,00 por pro-
priedade, ou seja, 30,10 salários por ano.

PREÇO MÉDIO DE VENDA

O preço médio de venda dos produtores do Voisin foi maior que o índice 
FNP em R$ 0,0097 por litro vendido, uma diferença pouco significativa. Con-
siderando a análise dos custos, o custo médio FNP ficou acima do custo médio 
de produção dos produtores do PRV em R$ 0,2649 por litro vendido. Quando 
comparados os lucros e/ou prejuízos para os índices FNP só o ano de 2004 fechou 
positivo em R$ 0,0135 por litro. A média dos oito anos para os produtores FNP 
fechou negativo em R$ 0,0714 por litro produzido, enquanto os produtores do 
Voisin no mesmo período experimentaram um lucro médio de R$ 0,1962 por 
litro de leite produzido. Nestas comparações evidencia-se que mesmo recebendo 
o mesmo valor por litro dos produtores do PRV o custo de produção FNP ficaria 
negativo em R$ 0,0687 por litro, uma perda menor, mas mesmo assim negativa.

Foto de © Jose Benito 
Guerrero (TNC)

RESULTADOS
ECONÓMICOS
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Tabela 4. Comparativo entre preço e custo médio nos dois sistemas (convencional e PRV)

ANO Preço Médio 
de venda FNP

Custo Médio 
FNP 

Lucro e/ou 
prejuízo FNP

Preço Médio 
de venda 

Voisin

Custo médio 
Voisin

Lucro e/ou 
prejuízo
Voisin

Diferença 
Pró Voisin

2004 0,3818 0,3683 0,0135 0,5145 0,3894 0,1251 0,1116

2005 0,4254 0,4932 - 0,0678 0,4332 0,3275 0,1057 0,1735

2006 0,4181 0,5064 - 0,0883 0,4719 0,3400 0,1319 0,2202

2007 0,5350 0,6336 - 0,0986 0,6254 0,3823 0,2431 0,3417

2008 0,6058 0,6914 - 0,0856 0,5328 0,3668 0,1660 0,2516

2009 0,6716 0,7911 - 0,1195 0,5661 0,4212 0,1449 0,2644

2010 0,6650 0,7900 - 0,1250 0,6062 0,3810 0,2252 0,3502

2011 0,8000* 0,8000* - 0,0500 0,7800 0,4661 0,3139 0,3639

Média 0,5628 0,6342 - 0,0714 0,5662 0,3842 0,1820 0,2596

Fonte: FNP e dados primários Cooperitaipu e Sorvvel (2011).

Analisando a tabela 4 percebe-se a clara superioridade nos resultados financei-
ro do pastoreio Voisin em relação ao FNP. Quando calculados em reais (R$), con-
siderando a produção média anual de 80.000 produzida pelos produtores do PRV 
os números seriam apresentados da seguinte forma: 80.000 litros X R$ – 0,0776 = 
R$ - 6.208,00 de prejuízo médio por ano utilizando o sistema produtivo do FNP. 
Em contrapartida, os produtores do Voisin teriam um resultado de 80.000 litro x 
R$ 0,1820 = R$ 14.560,00 de lucro por ano. Neste caso um lucro por hectare ano 
de R$ 2.080,00. Já para o FNP o prejuízo de R$ 1.034,66 por hectare ano.

Foto de © Jose Benito 
Guerrero (TNC)

RESULTADOS
ECONÓMICOS
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As entrevistas realizadas com produtores em 2013 confirmam os bons re-
sultados econômicos, sociais e ambientais com a implantação do Pro-
grama Voisin em Pinhalzinho e nos demais municípios onde a Cooperi-

taipu tem atuação. 

Nove produtores disponibilizaram-se a dar seu depoimento sobre a experi-
ência com o programa Voisin. Nas diversas entrevistas os produtores elencaram 
uma série de vantagens com a implantação do programa Voisin, dentre os quais 
destacamos:

Aumento da renda mensal, o que oferece maior segurança ao produtor e 
sua família;

Aumento no volume de produção por animal que passou de uma média de 
7 a 8 litros para 18,19 litros por vaca/dia;

Redução nos custos de produção, antes representavam 42% do fatura-
mento, hoje apenas 33%;

Redução no emprego de insumos, em especial de adubos formulados;

Redução da mão de obra necessária nas lides diárias, menos tempo no 
trabalho, mais tempo para o ócio e o lazer, menos cansaço físico;

Conhecimento pleno da propriedade através da visão diária de mapa ela-
borado com precisão;

Planejamento de todas as atividades, nenhum processo em curso na pro-
priedade sem monitoramento; 

Uniformização dos tamanhos dos piquetes;

Acompanhamento técnico para corrigir eventuais erros de manejo e traçar 
planos anuais e semestrais;

Aumento do número de animais por unidade de área;

Obtenção de recursos �nanceiros com a venda de esterco aves.

Sobra de pasto, alguns produtores fazem feno das sobras de pasto e ven-
dem o produto a seus vizinhos, o que representa uma nova fonte de renda;

Outros resultados obtidos 
ATRAVÉS DO PROGRAMA VOISIN 
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Melhora na qualidade do leite em função de que a vaca não se deita sobre 
lamaçais, mas sim sobre pastos limpos;

Percepção de que atua corretamente em termos ambientais, como: eli-
minar a erosão dos solos por não mais necessitar ará-lo e revolvê-lo: não 
lançar dejetos orgânicos sobre córregos, rios e açudes; conservar a mata 
ciliar e plantar novas espécies de árvores para enriquecê-la; manter e 
orgulhar-se da área de reserva legal exigida por lei como um de seus de-
veres de cidadão para com a Pátria e a Humanidade.

Os depoimentos dos produtores evidenciaram que a adequação ambiental da 
propriedade não foi um empecilho para adoção e para o sucesso do sistema, foi, 
ao contrário, um motivo de orgulho e tranquilidade de consciência.

Abaixo apresentamos um resumo das entrevistas com o perfil e a história 
destes produtores. Para cada produtor (exceto para o único produtor de gado de 
corte entrevistado) anexamos uma tabela com os principais resultados obtidos 
em termos de produção e renda. Para a definição da renda consideramos média 
do preço pago pelo litro de leite no último ano (2012) no valor de R$ 0,82 (oitenta 
e dois centavos). 

Para ilustrar o aumento da produção e da renda sem o aumento de área con-
vertemos a renda obtida por hectare/ano em salários mínimos e também em ou-
tras produções, como sacas de milho (R$ 25,00) e de soja (R$53,00), uma conver-
são muito utilizada e compreendida pelos produtores da região de Pinhalzinho. 
A média regional é de 120 sacas de milho/hectare e 50 sacas de soja por hectare.

Ao final dos depoimentos apresentamos uma tabela com as informações so-
bre a lotação de animais no primeiro ano do programa Voisin e o total de ani-
mais em 2012 e também a carga animal.

Vale salientar que alguns dos produtores entrevistados ampliaram nos últimos 
anos a área de produção. Três produtores ampliaram área em 2008, três em 2009 
e 1 em 2011. Apenas dois produtores mantiveram a mesma área de produção 
desde que iniciaram o programa 
Voisin. Nestes casos, para ava-
liar o aumento de produção e 
da renda, consideramos apenas 
os dados do período em que não 
houve aumento de área.

OUTROS 
RESULTADOS
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LAURI E ZÉLIA BALESTRINI

Lauri e Zélia Balestrini fazem parte do grupo de 11 produtores que aceita-
ram participar do projeto-piloto com o sistema Voisin em 2004. Os dois 
são casados e tem dois filhos. Vivem e trabalham em uma propriedade de 

17,5 hectares no município de Pinhalzinho.

Quando começaram no projeto, em 2004, tinham 16 vacas em produção e 
uma produção anual de 57.972 litros (cerca de 4.800 litros por mês).. Hoje a 
produção média de 14.657 litros por mês, e produção por hectare ano é de 15.646 
litros de leite.

Uma das dificuldades apontada por Lauri e Zélia na adoção do sistema Voi-
sin foi ter que passar a fazer rigorosamente as anotações. Porém, afirmam que 
com a consultoria e com a ajuda do filho estão conseguindo superar esta dificul-
dade. Lauri anota todos os dados em um caderno e o filho faz o fechamento no 
final da semana.

Entre as vantagens do projeto, Lauri e Zélia lembram que o antes do pro-
jeto Voisin cuidar das vacas dava muito trabalho e que se não fosse o Voisin 
eles teriam desistido. A melhora na renda do casal ajudou também a custear os 
estudos dos dois filhos. Um dos filhos é formado em Engenharia Agronômica e 
atualmente trabalha na Cooperitaipu e o outro está cursando Engenharia Civil. 

A experiência dos produtores

Tabela 5. Aumento da produção e da renda dos produtores Lauri e Zélia Balestrini

ANO Área (ha) Litros/ano Litros/ha/
ano

Renda obtida 
com produção de 
leite por hectare 
(média do litro a 

R$ 0,82)

Renda do leite/
ha convertida 
em número de 
sacas de milho 

a R$ 25,00

Renda do leite/
ha convertida 
em número de 
sacas de soja a 

R$ 53,00

Renda do 
leite convertida 

em salários 
mínimos a R$ 

678,00
2004 7,98 57.972 7.264 5956,48 238,26 112,39 8,79

2005 7,98 70.825 8.875 7277,5 291,10 137,31 10,73

2006 7,98 61.904 7.681 6298,42 251,94 118,84 9,29

2007 7,98 68.298 8.559 7018,38 280,74 132,42 10,35

2008 9,5 93.683 9.861 8086,02 323,44 152,57 11,93

2009 10,2 99.490 9.754 7998,28 319,93 150,91 11,80

2010 13,84 116.934 8.449 6928,18 277,13 130,72 10,22

2011 11,79 145.650 12.354 10130,28 405,21 191,14 14,94

2012 11,24 175.890 15.648 12831,36 513,25 242,10 18,93

Aumento da ÁreaInício do Programa Voisin
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Com o aumento da produção e a redução dos custos, o casal pode fazer investi-
mentos importantes para a melhoria na propriedade e na qualidade de vida, como 
a construção de uma sala de ordenha, com ordenha canalizada que otimiza a mão 
de obra. E mais recente foi a implantação de sistema de irrigação automatizado 
para maior garantia na produção de pasto nas épocas com deficiência hídrica.

De 2004 a 2007, com uma área de 7,98 hectares a produção anual de leite 
de Lauri e Zélia Balestrini teve um aumento de 15,11%. Ao final de 2012 para 
obter a mesma renda conferida com a produção de leite por um hectare com 
outras culturas, como milho ou de soja, seriam necessários 4,27 e 4,82 hecta-
res respectivamente. 

LAURI E ELISETE BALENSIFER

Lauri e Elisete Balensifer, seus três filhos e os pais de Lauri vivem em uma 
propriedade de 17 hectares no município de Saudades. 

Lauri e Elisete estão casados há 20 anos e durante muitos anos produziram 
na propriedade fumo, milho e feijão e há alguns anos construíram um aviário. 
Sempre houve produção de leite principalmente para a subsistência da família. 

Em 2006, depois de conhecerem a experiência de outros produtores, resolve-
ram participar do projeto e perceberam muita diferença entre o que faziam na 

EXPERIÊNCIA DOS 
PRODUTORES

Tabela 6. Aumento da produção e da renda dos produtores Lauri e Elisete Balensifer

ANO Área (ha) Litros/ano Litros/ha/
ano

Renda obtida 
com produção de 
leite por hectare 
(média do litro a 

R$ 0,82)

Renda do leite/
ha convertida 
em número de 
sacas de milho 

a R$ 25,00

Renda do leite/
ha convertida 
em número de 
sacas de soja a 

R$ 53,00

Renda do 
leite convertida 

em salários 
mínimos a R$ 

678,00
2004 7,87 41.837 5.316 4359,12 174,36 82,25 6,43

2005 7,87 43.964 5.586 4580,52 183,22 86,42 6,76

2006 7,87 70.608 8.972 7357,04 294,28 138,81 10,85

2007 7,87 68.129 8.656 7097,92 283,92 133,92 10,47

2008 7,87 78.818 10.015 8212,30 328,49 154,95 12,11

2009 9,00 95.397 10.600 8692,00 347,68 164,00 12,82

2010 9,00 147.509 16.390 13439,80 537,59 253,58 19,82

2011 9,00 153.012 17.001 13940,82 557,63 263,03 20,56

2012 9,00 178.305 19.811 16245,02 649,80 306,51 23,96

Aumento da ÁreaInício do Programa Voisin
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propriedade e as orientações técnicas que passaram a receber, como por exemplo, 
nas práticas de adubação que faziam. O esterco das aves (acumulo das dejeções 
das aves durante o período de engorda dentro do galpão) era jogado no pasto re-
gularmente e percebiam que uma área do pasto estava sempre amarela. O técnico 
que fez o acompanhamento do projeto explicou que o pasto estava estressado e 
que era preciso distribuir corretamente o adubo. Elisete lembra: “Quanto dinhei-
ro a gente jogava fora! Hoje nós vendemos o esterco.” 

Quando o assunto é sucessão, os pais ficam felizes de perceberem o interesse 
do filho mais velho em trabalhar na propriedade. Formado em técnico agrícola, 
o jovem quer em breve começar a fazer faculdade de agronomia ou veterinária. 
Os pais apoiam os filhos nas escolhas que fizerem e enquanto a faculdade não 
começa para Guilherme ele segue apoiando os pais na propriedade, conhecendo 
os custos da produção e recebendo um percentual pelo trabalho realizado. Um 
valor que muito provavelmente não receberia em um trabalho assalariado na ci-
dade, afirmam os pais.

De 2006 a 2008, com uma área de 7,87 hectares a produção anual de leite 
de Lauri e Elisete Balensifer teve um aumento de 12%. Ao final de 2012 para 
obter a mesma renda conferida com a produção de leite por um hectare com 
outras culturas, como milho ou de soja, seriam necessários 5,41 e 6,13 hectares 
respectivamente. 

ANTONIO MALDANER

Antônio Maldaner é natural de Pinhalzinho e possui uma propriedade de 
13.5 hectares na qual vive com a família há 25 anos. Ele, a esposa e o filho mais 
novo trabalham diretamente na propriedade. 

Em 2002 quando começou a participar do programa QT rural lembra que ao 
colocarem no papel o custo da produção de leite viram que o leite não dava renda 
e em 2004 estavam a ponto de encerrar a atividade e esta foi a principal motiva-
ção para participarem do projeto do Voisin em 2004 quando foram convidados 
pela cooperativa: “O leite não dava mais margem. A renda era pequena. Não 
tinha oferta de pasto, não tinha planejamento em si da propriedade. Em cima da 
área do leite e com esse projeto a gente fez um replanejamento da propriedade, 
fez um levantamento com GPS, estudou a propriedade e teve que ser junto com 
os técnicos para ver a melhor forma de usar”.

Para a pequena propriedade Antônio afirma que o projeto chegou em boa 
hora, em especial, por reduzir a necessidade mão de obra. Todo o trabalho é 
realizado pela família e foi dividido em setores: a mulher e o filho mais novo, 
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formado em técnico agrícola, cuidam do leite e Antônio cuida mais diretamen-
te das aves e dos suínos.

Sobre os ganhos econômicos Antônio afirma que o leite representa uma 
boa renda. O fato de ser um ganho mensal oferece ao produtor uma segurança 
maior, diferentemente das outras produções como suíno (a cada 4 meses) e aves 
(a cada 2 meses). Com esta renda mensal diz ter melhorado sua qualidade de 
vida e orgulha-se de ter conseguido pagar os estudos dos dois filhos. Antônio 
afirma ainda ter certeza de que se não tivesse melhorado a receita o filho mais 
novo, Márcio, formado em técnico agrícola, muito provavelmente não estaria 
na propriedade. O salário atual que o filho ganha na propriedade, com certeza 
não ganharia na cidade, afirma.

De 2004 a 2010, com uma área de 5 hectares, a produção anual de leite de An-
tonio Maldaner teve um aumento de 84%. Ao final de 2012 para obter a mesma 
renda conferida com a produção de leite por um hectare com outras culturas, 
como milho ou de soja, seriam necessários 4,89 e 5,54 hectares respectivamente. 

ROQUE E JANETE BOTH

Roque e Janete Both são casados há 25 anos e são pais de três filhas. O casal 
faz parte do primeiro grupo de produtores que iniciou o programa Voisin em 
2004 na Cooperitaipu. Possuem uma propriedade de 17.4 hectares, localizada no 
município de Pinhalzinho e produzem nela leite e aves. 
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Tabela 7. Aumento da produção e da renda de Antônio Maldaner

ANO Área (ha) Litros/ano Litros/ha/
ano

Renda obtida 
com produção de 
leite por hectare 
(média do litro a 

R$ 0,82)

Renda do leite/
ha convertida 
em número de 
sacas de milho 

a R$ 25,00

Renda do leite/
ha convertida 
em número de 
sacas de soja a 

R$ 53,00

Renda do 
leite convertida 

em salários 
mínimos a R$ 

678,00
2004 5 39.736 7.947 6516,54 260,66 122,95 9,61

2005 5 39.728 7.946 6515,72 260,63 122,94 9,61

2006 5 53.559 10.712 8783,84 351,35 165,73 12,96

2007 5 58.221 11.644 9548,08 381,92 180,15 14,08

2008 5 61.974 12.395 10163,9 406,56 191,77 14,99

2009 5 65.800 13.160 10791,2 431,65 203,61 15,92

2010 5 73.261 14.652 12014,64 480,59 226,69 17,72

2011 7 99.220 14.174 11622,68 464,91 219,30 17,14

2012 7 125.479 17.926 14699,32 587,97 277,35 21,68

Aumento da ÁreaInício do Programa Voisin
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Em 2004, Roque e Janete foram convidados pela a Cooperitaipu para uma 
reunião para apresentar a proposta para programa Voisin. Roque afirma que na 
hora teve muitas dúvidas sobre a eficácia do programa. Na apresentação afirma-
vam que uma propriedade estava produzindo 12.000 litros de leite por hectare e 
eles produziam 4.000 litros de leite por hectare. Todos esses números pareciam 
não fazer sentido. Sobre a questão ambiental lembra que na palestra falaram 
sobre o bichinho que chamam na região de “rola bosta” e que possui grande 
importância para a adubação do solo: “Vim pra casa, peguei a enxada e fui ver 
se aquele bichinho fazia o buraco e deixava o esterco na terra”. Janete lembra 
deste episódio: “Lembro que a gente tava tomando chimarrão e ele disse, fui ver 
a pastagem e sabe que esse bichinho existe mesmo?”.

Em termos de práticas de manejo, Roque lembra que já tinha como prática 
“piquetear” a propriedade, mas sem planejamento. A primeira percepção que 
Roque relata em relação aos resultados foi a de que na mesma área conseguia 
produzir muito mais leite. Conseguia colocar mais vaca no mesmo pasto e com 
isso produzir mais litros de leite.

Para Roque e Janete a importância da produção de leite na economia da fa-
mília está no fato de representar um ganho mensal, dando uma garantia a mais 
para o produtor. Ele resume assim: “se não fosse o leite não tinha as moças na 
faculdade”. Os dois contam com orgulho que a filha mais velha está formada em 
veterinária, uma estuda odontologia e outra zootecnia.

Tabela 8. Aumento da produção e da renda dos produtores Roque e Janete Both

ANO Área (ha) Litros/ano Litros/ha/
ano

Renda obtida 
com produção de 
leite por hectare 
(média do litro a 

R$ 0,82)

Renda do leite/
ha convertida 
em número de 
sacas de milho 

a R$ 25,00

Renda do leite/
ha convertida 
em número de 
sacas de soja a 

R$ 53,00

Renda do 
leite convertida 

em salários 
mínimos a R$ 

678,00
2004 7,4 ha 36.561 4.941 4051,62 162,06 76,45 5,98

2005 7,4 ha 48.895 6.607 5417,74 216,71 102,22 7,99

2006 7,4 ha 54.631 7.392 6061,44 242,46 114,37 8,94

2007 7,4 ha 56.703 7.663 6283,66 251,35 118,56 9,27

2008 7,4 ha 64.981 8.781 7200,42 288,02 135,86 10,62

2009 7,4 ha 74.797 10.108 8288,56 331,54 156,39 12,23

2010 7,4 ha 90.736 12.262 10054,84 402,19 189,71 14,83

2011 7,4 ha 129.360 17.481 14334,42 573,38 270,46 21,14

2012 7,4 ha 173.579 23.457 19234,74 769,39 362,92 28,37

Início do Programa Voisin
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De 2004 a 2012, com uma área de 7,4 hectares, a produção anual de leite de Ro-
que e Janete Both teve um aumento de 375%. Ao final de 2012 para obter a mesma 
renda conferida com a produção de leite por um hectare com outras culturas, 
como milho ou de soja, seriam necessários 6,41 e 7,25 hectares respectivamente. 

JANDIR E ELAINE MALDANER

Jandir e Elaine Maldaner são casados há onze anos e vivem com os dois fi-
lhos, de 9 e 4 anos em uma propriedade de 27 hectares no município de Serra 
Alta. A produção de leite ocupa 14 hectares, entre área para pastagem e para 
produção de silagem. Na propriedade produzem também grãos e aves.

Em 2006 resolveram participar do projeto Voisin. Elaine lembra que o marido 
só foi à reunião da cooperativa sobre o Voisin por insistência dela, o que Jandir 
confirma. Ele lembra que algumas técnicas propostas pelo Voisin ele já aplicava 
na sua propriedade como a semeadura natural nos pastos: “já tinha um mane-
jo razoável, tinha os piquetes mais ou menos porque tinha experiência (...) eu 
sempre copiava dos outros quando via uma coisa boa”. Considera que a parte 
técnica do projeto veio para complementar naquilo que ele tinha um pouco de 
dificuldade. Fazer os registros é o que considera que dá mais dificuldade por falta 
de tempo: “existe serviço pra três ou quatro, mas quem faz são dois, chega de 
noite tem que dar atenção para os filhos (...) não dá pra fazer exato, mas a gente 
consegue levar mais ou menos os registros”. 
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Tabela 9. Aumento da produção e da renda dos produtores Jandir e Elaine Maldaner

ANO Área (ha) Litros/ano Litros/ha/
ano

Renda obtida 
com produção de 
leite por hectare 
(média do litro a 

R$ 0,82)

Renda do leite/
ha convertida 
em número de 
sacas de milho 

a R$ 25,00

Renda do leite/
ha convertida 
em número de 
sacas de soja a 

R$ 53,00

Renda do 
leite convertida 

em salários 
mínimos a R$ 

678,00
2004  7,7 19.689 2.557 2096,74 83,87 39,56 3,09

2005  7,7 26.853 3.487 2859,34 114,37 53,95 4,22

2006 7,7 75.579 9.815 8048,3 321,93 151,85 11,87

2007 7,7 95.455 12.397 10165,54 406,62 191,80 14,99

2008 14 102.785 7.342 6020,44 240,82 113,59 8,88

2009 14 121.587 8.684 7120,88 284,84 134,36 10,50

2010 14 157.012 11.215 9196,3 367,85 173,52 13,56

2011 14 211.143 15.082 12367,24 494,69 233,34 18,24

2012 14 245.526 17.537 14380,34 575,21 271,33 21,21

Aumento da ÁreaInício do Programa Voisin
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A participação no projeto ajudou Jandir em um processo de regularização 
ambiental em sua propriedade. Por conta de um açude construído em área de 
APP ele teve que comparecer à promotoria. No momento da audiência, levou o 
mapa da propriedade para o projeto Voisin. Com o mapa pode explicar ao pro-
motor como seria o processo de adequação ambiental e do uso da propriedade: 
“Mostrei o mapa e expliquei tudo e ele percebeu que eu tinha intenção de resol-
ver e com isso consegui dois anos de prazo para recuperar a reserva legal porque 
já tinha planejamento e ele compreendeu.” Jandir afirma que a sua visão sempre 
foi de preservar e o que faltava o projeto complementou.

De 2006 a 2007, com uma área de 7,7 hectares, a produção anual de leite de 
Jandir e Elaine Maldaner teve um aumento de 26%. Ao final de 2012 para obter a 
mesma renda conferida com a produção de leite por um hectare com outras cultu-
ras, como milho ou de soja, seriam necessários 4,79 e 5,42 hectares respectivamente. 

VOLNEI FRANCISCO KLEIN E VALMOR LUIZ KLEIN

Os irmãos Volnei e Valmor Klein são produtores de leite na cidade de Pinhal-
zinho. Cada um possui uma propriedade: Volnei uma propriedade de 19.8 hecta-
res e Valmor uma propriedade de 9.6 hectares. A diferença de tamanho entre as 
propriedades dos irmãos marcam também a distinção entre os tipos de manejo 
desenvolvidos em cada uma das propriedades, bem como as escolhas e estraté-
gias adotadas por cada um em relação ao sistema Voisin.

Volnei foi o primeiro a ingressar no projeto Voisin no ano de 2006. Em sua 
propriedade ele já produzia leite, grãos e criava aves. Volnei lembra que antes de 
começar o projeto tinha uma dificuldade imensa de pasto e que excluindo as áre-
as de preservação utilizava quase toda a propriedade para a produção de gado: 
“a situação era crítica, de abril a julho era época mesmo de vaca magra.” Relata 
que o projeto o ajudou a entender onde estava errando no manejo do gado e que 
ano a no foi melhorando e com isso aumentando a produção. 

Vendo os primeiros resultados obtidos pelo irmão, Valmor Klein decidiu tam-
bém participar do projeto Voisin em 2007. Devido ao tamanho da sua proprieda-
de Valmor não dispõe de área para fazer silagem. Excluindo as áreas destinadas 
a APP, reserva legal, construção da casa e de dois aviários, em sua propriedade 
dispõe de uma área útil de 5 hectares para o Voisin (3.6 hectares com 84 piquetes 
usado para as vacas de leite e 1.4 hectares usado para as novilhas). Como não 
produz silagem, seus animais alimentam-se de pasto e ração exclusivamente e 
por esse motivo não tem condições de ter em sua propriedade animais de alta 
produção porque o pasto sozinho não daria estrutura suficiente para a alimenta-
ção de um animal deste porte, o que aumentaria muito os custos. 
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Tabela 10. Aumento da produção e da renda do produtor Volnei Klein

Tabela 11. Aumento da produção e da renda do produtor Valmor Klein

ANO Área (ha) Litros/ano Litros/ha/
ano

Renda obtida 
com produção de 
leite por hectare 
(média do litro a 

R$ 0,82)

Renda do leite/
ha convertida 
em número de 
sacas de milho 

a R$ 25,00

Renda do leite/
ha convertida 
em número de 
sacas de soja a 

R$ 53,00

Renda do 
leite convertida 

em salários 
mínimos a R$ 

678,00
2004 8,05 47.085 5.849 4796,18 191,85 90,49 7,07

2005 8,05 36.801 4.571 3748,22 149,93 70,72 5,53

2006 8,05 49.475 6.146 5039,72 201,59 95,09 7,43

2007 8,05 56.648 7.037 5770,34 230,81 108,87 8,51

2008 8,05 59.255 7.360 6035,2 241,41 113,87 8,90

2009 11,53 66.034 5.727 4696,14 187,85 88,61 6,93

2010 11,53 64.990 5.636 4621,52 184,86 87,20 6,82

2011 11,53 94.020 8.154 6686,28 267,45 126,16 9,86

2012 11,53 149.427 12.960 10627,2 425,09 200,51 15,67

ANO Área (ha) Litros/ano Litros/ha/
ano

Renda obtida 
com produção de 
leite por hectare 
(média do litro a 

R$ 0,82)

Renda do leite/
ha convertida 
em número de 
sacas de milho 

a R$ 25,00

Renda do leite/
ha convertida 
em número de 
sacas de soja a 

R$ 53,00

Renda do 
leite convertida 

em salários 
mínimos a R$ 

678,00
2004 5 20.837 4.167 3416,94 136,68 64,47 5,04

2005 5 26.688 5.337 4376,34 175,05 82,57 6,45

2006 5 28.045 5.609 4599,38 183,98 86,78 6,78

2007 5 35.269 7.054 5784,28 231,37 109,14 8,53

2008 5 37.153 7.431 6093,42 243,74 114,97 8,99

2009 5 37.137 7.427 6090,14 243,61 114,91 8,98

2010 5 73.495 14.699 12053,18 482,13 227,42 17,78

2011 5 84.983 16.997 13937,54 557,50 262,97 20,56

2012 5 99.284 19.857 16282,74 651,31 307,22 24,02

Volnei e Valmor ressaltam a diferença existente entre as duas realidades de 
suas propriedades. Volnei tem mais área e com isso capacidade de oferecer um 
suplemento através da silagem e desta forma consegue tirar mais leite por vaca/
dia e mais litros de leite por hectare/ano e mais litros vendidos por mês, porém 
com um custo de produção maior. No caso de Valmor, ele não tem como dar a 
suplementação de silagem, apenas pasto e ração e por esse motivo necessita de 
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menor estrutura que Volnei e consequentemente seu custo fica menor se conside-
rada a depreciação de trator, equipamentos de ordenha etc. O fato do custo de 
Valmor ser menor aumenta a margem de lucro, ou seja, comparativamente com 
o irmão, produz menos leite por hectare, porém, ganha na eficiência de custo, 
enquanto Volnei ganha em volume, ficando os dois praticamente empatados em 
termos de resultados financeiros.

A experiência dos irmãos Volnei e Valmor confirma que cada propriedade é um 
caso e conhecer a realidade da propriedade é fundamental. De acordo com a análise 
de cada caso é que se chega à proposta mais adequada para a aplicação da técnica.

De 2006 a 2008, com uma área de 8,5 hectares, a produção anual de leite de 
Volnei Klein teve um aumento de 20%. Ao final de 2012 para obter a mesma 
renda conferida com a produção de leite por um hectare com outras culturas, 
como milho ou de soja, seriam necessários 3,54 e 4,01 hectares respectivamente. 

De 2007 a 2012, com uma área de 5 hectares, a produção anual de leite de 
Valmor Klein teve um aumento de 20%. Ao final de 2012 para obter a mesma 
renda conferida com a produção de leite por um hectare com outras culturas, 
como milho ou de soja, seriam necessários 5,42 e 6,14 hectares respectivamente. 

LEONARDO E MARINES STULP

Leonardo e Marines Stulp são casados há seis anos e vivem com o filho em 
uma propriedade de 21 hectares, no município de Saudades. Leonardo divide o 
negócio da produção de leite com mais dois irmãos. Em 1998, surgiu a ideia de 
formação de um grupo de produtores de leite, visando principalmente reduzir 
custos na compra de equipamentos e ganhar escala na produção de leite, fa-
tor que garantia, na época, melhor preço para os produtores. Foi formado ini-
cialmente um grupo de 13 produtores de áreas vizinhas e com isso conseguiram 
comprar um resfriador com capacidade para 2500 litros. Desde então, a respon-
sabilidade da coleta do leite ficou a cargo de um dos irmãos de Leonardo. A coo-
perativa ajudou na formação do grupo, auxiliando na compra do equipamento. 
Atualmente o grupo tem oito produtores, dos quais quatro adotam o sistema 
Voisin. Juntos, a produção do grupo alcança cerca de 70.000 litros por mês.

Em 2004 aceitou participar do projeto Voisin na Cooperitaipu. Leonardo 
aponta ainda que o projeto Voisin trouxe para o produtor segurança: “Você sabe 
que está bem escorado em um sistema que pode te sustentar pra frente. Não é 
uma coisa passageira e que com o tempo tende a melhorar quanto mais anos você 
vai usando (...) a produção fica mais estável, porque a gente consegue interferir 
no processo e no custo de produção”. 
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Fazer parte do grupo de produtores continua sendo uma vantagem no ponto 
de vista de Leonardo. Existem desafios, especialmente em relação à manutenção 
da qualidade do leite. Quando se organizaram em grupo a quantidade de leite 
era o fator preponderante para a definição de preço, atualmente a qualidade é o 
que determina o diferencial no preço a ser pago no leite. No entanto, destaca que 
o grupo tem trabalhado para se adequar e atender a todas as exigências relativas 
à qualidade do leite.

De 2004 a 2008, com uma área de 10,76 hectares, a produção anual de leite de 
Leonardo e Marines Stulp teve um aumento de 72%. Ao final de 2012 para obter a 
mesma renda conferida com a produção de leite por um hectare com outras cultu-
ras, como milho ou de soja, seriam necessários 4,60 e 5,21 hectares respectivamente. 

MAURO DE GASPARIN - PRODUTOR DE GADO DE CORTE (RAÇA NELORE)

Mauro de Gasparin foi um dos primeiros produtores de gado de Pinhalzi-
nho que aceitou implantar o sistema Voisin em sua propriedade no ano de 2003. 
Antes de iniciar o projeto participou de congressos e de visitas de campo para 
conhecer a experiência em outras propriedades. Depois de convencido dos argu-
mentos em relação aos resultados positivos do sistema Voisin decidiu participar 
de um projeto experimental.

Quando começou o projeto Voisin, Mauro de Gasparin tinha uma área de 50 
hectares. Com o passar dos anos foi adquirindo propriedades vizinhas e atual-

Tabela 12. Aumento da produção e da renda dos produtores Leonardo e Marines Stulp

ANO Área (ha) Litros/ano Litros/ha/
ano

Renda obtida 
com produção de 
leite por hectare 
(média do litro a 

R$ 0,82)

Renda do leite/
ha convertida 
em número de 
sacas de milho 

a R$ 25,00

Renda do leite/
ha convertida 
em número de 
sacas de soja a 

R$ 53,00

Renda do 
leite convertida 

em salários 
mínimos a R$ 

678,00
2004 10,76 47.808 4.443 3643,26 145,73 68,74 5,37

2005 10,76 51.841 4.818 3950,76 158,03 74,54 5,83

2006 10,76 54.250 5.042 4134,44 165,38 78,01 6,10

2007 10,76 66.654 6.195 5079,9 203,20 95,85 7,49

2008 10,76 82.260 7.645 6268,9 250,76 118,28 9,25

2009 14 103.140 7.367 6040,94 241,64 113,98 8,91

2010 14 152.454 10.890 8929,8 357,19 168,49 13,17

2011 14 169.206 12.086 9910,52 396,42 186,99 14,62

2012 14 236.100 16.864 13828,48 553,14 260,91 20,40

Aumento da ÁreaInício do Programa Voisin
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mente sua propriedade é de 125 hectares e possui ao todo 152 piquetes de meio 
hectare cada um. Excluindo as áreas de reserva legal, áreas de preservação per-
manente e estradas, a área utilizada para o manejo dos animais é de cerca de 60% 
da propriedade. Hoje possui 210 animais, dos quais 150 acima de 18 meses e 60 
animais entre 0 e 17 meses. Como vantagem econômica de participar do sistema 
Voisin, Mauro de Gasparin constata que jamais conseguiria ter esta quantidade 
de animais com o tamanho da área que possui: “Minha capacidade aqui são de 
120 a 130 fêmeas adultas. Para produzir com essa terra conseguiria ter 50, 60 
fêmeas apenas.”. Como vantagem ambiental afirma que não precisa adubar a 
terra, tampouco utilizar muito calcário: “O gado pisa em média sete vezes por 
ano em cada parcela e o resto do tempo a terra fica descansando, o que vai for-
talecendo a terra”.

Apesar de ser um adepto do sistema Voisin convencido de suas vantagens 
econômicas e ambientais, Mauro de Gasparin é o único produtor de gado de 
corte na região a trabalhar com o sistema Voisin. Ele atribui a falta de adesão 
dos produtores de gado de corte ao sistema Voisin à cultura destes produtores de 
simplesmente soltarem os animais no pasto: “Todo mundo está percebendo que 
a produção está melhorando, mas não gostam porque tem que manejar todo dia 
(...) exige o manejo diário com os animais, sábado, domingo, dia de chuva”. Para 
ele para que um sistema como o Voisin emplaque entre os produtores de gado de 
corte se faz necessário mudar esta cultura.

Tabela 13. Lotação de animais para todos os produtores entrevistados

Produtor
Vacas no plantel (cab.) Carga animal (UA/ha)4

Início PV 2012 Aumento (%) Início PV 2012 Aumento (%)
ANTÔNIO MALDANER 12 24 100 2,2 4,0 82

ROQUE BOTH 11 30 108 3,0 7,4 147

LEONARDO STÜLP 19 42 121 2,1 4,2 100
VOLNEI KLEIN 17 25 47 2,6 4,0 54

LAURI BALENSIFER 19 33 74 2,9 4,2 45
VALMOR KLEIN 12 18 50 3,0 4,3 43

JANDIR AMALDANER 12 30 150 2,2 4,0 82
LAURI BALESTRINI 17 27 59 3,1 4,2 35

4 UA = Animal de 450 kg.

Fonte: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br
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O Pastoreio Voisin conquistou espaço e prestígio em todos os países e re-
giões do continente americano. São conhecidos projetos em curso com 
excelentes resultados do Canadá à Patagônia; no Brasil, do Amazonas 

ao Chuí, em todos os Estados e regiões o sistema é aplicado, com as adaptações 
cabíveis para as distintas condições de clima, solo e espécies forrageiras, na mé-
dia, grande e pequena propriedade, com todas as principais espécies animais e 
raças de interesse zootécnico, bovinos e búfalos de carne e leite, ovinos, caprinos 
e, até mesmo, suínos. Se concebido, planejado, implantado e conduzido com 
acompanhamento técnico competente, no qual são seguidas as Quatro Leis do 
Pastoreio Racional enunciadas por André Voisin, o sistema não conhece limita-
ções ou obstáculos intransponíveis, desde que o proprietário esteja convencido 
e animado a pô-lo em prática. Além da experiência de Pinhalzinho, existem ex-
periências registradas em que o produtor, com sua convicção formada, lograram 
implantar o sistema com baixíssima (capacidade de investimento) e material dis-
ponível. Milhares de pequenos produtores de leite em todo o Brasil vivem em 
difíceis condições de vida e necessitam ser ajudados para que, através de sistemas 
produtivos de baixas demandas de investimentos e de insumos, possam alcançar 
progresso econômico e social, inclusive o de não ser obrigado a migrar para os 
centros urbanos e começar nova vida, em geral com muitas dificuldades. 

O que a experiência pinhalense tem de eloquente é que um grupo significativo 
de produtores encontrou maneira de melhorar as suas condições de vida, com 
muito mais conforto e segurança no meio rural do que lograria viver se houves-
sem migrado para a cidade em busca de um ganho mensal, que, em geral, pouco 
passaria de um salário mínimo. A experiência produtiva liderada pela Cooperi-
taipu não deixa dúvida que a adoção do sistema Voisin, em Pinhalzinho e nos 
municípios vizinhos, gerou muitos benefícios aos pequenos produtores de leite 
e suas famílias. Através da viabilização da cadeia produtiva do leite, o Pastoreio 
Voisin contribuiu para a permanência dos produtores no campo e tem propor-
cionado uma vida digna e estabilidade emocional com melhores perspectivas 
no futuro a todas as famílias. A boa situação financeira dos produtores de leite 
ajuda a movimentar a economia do município. Não são poucos os produtores 
vinculados ao Programa que podem manter seus filhos estudando em universi-
dades particulares, sem nenhum sobressalto. A produção anual de 30 milhões de 
litros de leite é muito importante para a economia do município de Pinhalzinho, 
melhorou a qualidade de vida e contribuiu para que os filhos dos produtores per-
maneçam na propriedade onde foram criados ou a ela voltem depois de concluir 
seus estudos, mesmo os de nível superior.

Apesar de todas as análises positivas, ao final de dez anos, o número de pro-
dutores que aderiram ao programa Voisin em Pinhalzinho ainda é baixo. Regio-
nalmente é possível indicar algumas hipóteses para esta baixa adesão que vão 
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desde a dificuldade dos produtores em assimilar novas tecnologias; o bom preço 
pago pelo leite que reduziria o interesse dos produtores em adotar tecnologias 
para reduzir custos e aumentar produção e, um efeito não desejado que o sucesso 
do programa Voisin gerou na região: o falso Voisin. Muitos produtores fazem 
piquetemento, mas não aplicam toda a técnica. E isto, na opinião de especia-
listas, pode levar a um problema maior, porque se não alcançam os resultados 
desejados a frustração pode levar o produtor a crer que a técnica não é eficiente.

Ampliando as considerações sobre as dificuldades de aplicação do Pastoreio 
Voisin é possível perceber que estas encontram-se no fato de que poucas enti-
dades públicas e privadas estão dispostas a montar um plano estratégico de de-
senvolvimento da pecuária baseada no sistema Voisin e levá-lo à prática com 
acompanhamento técnico, como ocorreu em Pinhalzinho. Além disso, os orga-
nismos oficiais de extensão rural contam com número pequeno de técnicos e 
não podem atender a um expressivo contingente de produtores que demandam 
assistência. As empresas privadas de planejamento agropecuário e assistência 
técnica até teriam condições de atender a grande número de produtores, mas pe-
quenos produtores não podem pagar por atendimentos personalizados. No caso 
de Pinhalzinho, por exemplo, todo o trabalho desenvolvido para a estruturação 
da cadeia produtiva do leite representa a filosofia e atuação da Cooperitaipu 
para melhorar a qualidade do produto ofertado de acordo com as exigências do 
mercado consumidor, bem como para aumentar o lucro dos produtores. Por isso 
mesmo a cooperativa subsidiou parte dos investimentos do grupo pioneiro e viu 
crescer o negócio leite até que se tornasse um dos principais formadores do seu 
faturamento total, direta e indiretamente.

Uma solução possível para disseminar nacionalmente o Pastoreio Voisin seria 
a disponibilidade de linhas de crédito específicas, que no Brasil é fácil e abundan-
te, com grandes prazos de reembolso. Desde que sua aplicação fosse supervisio-
nada e os processos produtivos contassem com acompanhamento técnico, como 
aconteceu em Pinhalzinho. 

Apesar de todas as dificuldades, todas as pessoas diretamente envolvidas no 
programa estão de acordo que é imprescindível a disseminação dos resultados 
técnicos, econômicos, ambientais e sociais alcançados com o Pastoreio Voisin, 
para que mais produtores de todas as regiões e demais países possam usufruir 
dos mesmos benefícios e melhorar suas condições de renda e de vida. 

Ao final desta publicação constata-se que o PRV é sim um sistema eficiente e 
pode ser uma boa alternativa para o desenvolvimento de uma pecuária sustentá-
vel, porém, é importante que se compreenda que a técnica deve ser ajustada ao 
contexto de produção local e realidade dos produtores e das instituições locais. 

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
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Os resultados positivos obtidos com a implantação do Pastoreio Racional Voisin 
em Santa Catarina não pode ser exclusivamente atribuído à aplicação pura e 
simples de um conjunto de orientações técnicas previstas no sistema Voisin. O 
resgate da história do programa Voisin desenvolvido pela Cooperitaipu e pelo 
SEBRAE-SC e o próprio relato dos produtores evidenciam que instituições e pro-
dutores estavam qualificados e dispostos a fazerem o PRV dar certo. Neste caso, a 
técnica encontrou no contexto regional, no perfil dos produtores, nas condições 
locais de produção e comercialização do leite e na disposição das instituições um 
cenário ideal para que seus resultados fossem otimizados. 

Para a disseminação em escala desse sistema é importante que as lacunas em 
termos de políticas públicas (financiamento e assistência técnica continuada) se-
jam sanadas. Vencida esta etapa será possível promover melhora significativa na 
pecuária, principalmente se combinados fatores como: adaptação local das vanta-
gens técnicas do PRV, investimento na capacitação do produtor, assistência técnica 
de qualidade e recursos econômicos para investir na mudança de sistemas tradi-
cionais de manejo. Estes são, sem dúvida, fatores determinantes para se alcançar 
os resultados positivos tais quais os relatados na experiência de Pinhalzinho.
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FINAIS



51A experiência de produtores de leite da Cooperativa Itaipu com o sistema de produção Voisin

Referências bibliográ�cas

BROWN, Lester. Pastos Mundiais se Deterioram 
Sob Pressão Crescente. Universidade Livre 
da Mata Atlântica – UMA. Disponivel em: 
http://www.wwiuma.org.br/artigos/003.
html. Acessado em: 19/06/2013.

CASTAGNA, Airton; ARONOVICH, Marcos; 
RODRIGUES, Eliane. Pastoreio Racional 
Voisin: Manejo Agroecológico de Pastagens. 
Manual técnico do Programa Rio Rural. 
Niterói – RJ. 2008.Disponível em: http://
www.pesagro.rj.gov.br/downloads/rio-
rural/10%20Pastoreio%20Racional.pdf. 
Acesso:29/05/2013.

DIAS FILHO, M. B. 2011. Os desa�os da pro-
dução animal em pastagens na fronteira 
agrícola brasileira. R. Bras. Zootec., v.40, 
p.243-252. (supl. especial)

DUARTE, Gilson Vicente; SCHUH, Valderi Ro-
berto. Relatório de estágio pastoreio racional 
voisin: alternativa econômica e sustentável 
para permanência do produtor de leite no 
meio rural. Santa Catarina: UNOESC, 2009. 
44 p. Relatório de estágio – Tecnologia em 
gestão ambiental, Universidade do Oeste 
de Santa Catarina – Campus Aproximado 
de Pinhalzinho. Santa Catarina. 2009.

FISCHER, Augusto et al. Produção e Produtivi-
dade de Leite do Oeste Catarinense. RACE 
– Revista de Administração, Contabili-
dade e Economia. Joaçaba, Santa Ca-
tarina, V.10, n.2, 2011. Disponível em: 
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/
race/article/download/1681/pdf. Aces-
so:29/05/2013

Grupo Aurora, Sobre a Aurora. Disponível em: 
http://www.auroraalimentos.com.br/br/
aurora.php. Acesso: 11/05/2013.

SCHUH, Valderi Roberto; SEHNEM, Simone. 
Pastoreio Racional Voisin versus Sistema 
Tradicional de Produção de Leite: Análise 
Comparativa dos Indicadores Zootécni-
cos e Econômicos. Disponivel em: http://
www.cooperitaipu.com.br/fotos/noti-
cias/artigo.pdf. Acesso em: 01/06/2013.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PE-
QUENAS EMPRESAS – SEBRAE. Desenvolvi-
mento dos Empreendedores Rurais Cooperati-
vas. 12 Slides, color. Acompanha texto.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE. Men-

suração Inicial de Resultados (T0) Projeto 
Arranjo Produtivo do Leite e Derivados do 
Oeste Catarinense. 33 p. dez. 2008.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE. Arranjo 
Produtivo do Leite e Derivados do Oeste Ca-
tarinense. 44 slides. Acompanha textos e 
tabelas. Jan. 2010.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE. Santa 
Catarina em Números. 129 p. Santa Cata-
rina, 2010.

SÍNTESE ANUAL DA AGRICULTURA DE SANTA 
CATARINA 2011-2012. Santa Catariana: 
Epagri-Cepa,2005- Disponível em: http://
cepa.epagri.sc.gov.br/Publicacoes/Sin-
tese_2012/sintese%202012.pdf. Aces-
so:29/05/2013.

SORIO, Humberto. Pastoreio Voisin: Caminho 
para a Pecuária Lucrativa, Ecológica e de 
Respeito ao Bem-Estar Animal. 119 slides, 
Color. Acompanha texto. Trabalho apre-
sentado ao 1° Congresso Catarinense de 
Leite e Derivados, Pinhalzinho, Santa Ca-
tarina, 2007.

SORIO, Humberto. Pastoreio Voisin: Caminho 
para a Pecuária Lucrativa, Ecológica e Etoló-
gica. 72 Slides, Color. Acompanha texto.

TRIGUEIRO, Felipe et al. Cadeia Produtiva do 
Leite em SC Poderá ser a Maior do País. 
REVISTA SEBRAE AGRONEGÓCIOS. Brasília, n. 
6, p. 20 – 21, out. 2007. Disponível em: 
http://www.biblioteca.SEBRAE.com.br/

TRIGUEIRO, Felipe et al. Cenários para o Lei-
te em 2020. REVISTA SEBRAE AGRONEGÓ-
CIOS. Brasília, n. 6, p. 14 – 15, out. 2007. 
Disponível em: http://www.biblioteca.SE-
BRAE.com.br/

TRIGUEIRO, Felipe et al. Tecnologia Ecológica 
Reduz Custos e Aumenta Produtividade. 
REVISTA SEBRAE AGRONEGÓCIOS. Brasília, n. 
6, p. 18 – 19, out. 2007. Disponível em: 
http://www.biblioteca.SEBRAE.com.br/

ZOCCAL, Rosangela; ALVES, Eliseu Rober-
to; GASQUES, José Garcia. Diagnóstico 
da Pecuária de Leite Nacional. EMPRESA 
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ-
RIA – EMBRAPA, 2011. 10 p. Disponível 
em: http://www.cnpgl.embrapa.br/nova/
Plano_Pecuario_2012.pdf.








