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as pastagens degradadas, insustentáveis e pouco produtivas,  
das pastagens exuberantes, produtivas e sustentáveis ... 
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RACIONAL VOISIN E PASTAGEM ECOLÓGICA 
 
 
 
 

 

...  A linha que separa o conceito do Pastoreio Racional (Voisin, 1.957), 
 aperfeiçoado pela Pastagem Ecológica (Melado, 1.999, 2.000, 2002, 2003), 

do  manejo convencional das pastagens (pastoreio contínuo). 
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I – RESUMO EXECUTIVO: 
 

Durante meu curso de  Agronomia na Universidade Federal de Viçosa (MG) de 1968 a 
1971,  fui definitivamente "fisgado", pelo voisinismo, através de um texto quase clandestino, 
que exponha os conceitos do Pastoreio Racional Voisin e citava experiências de sucesso no 
emprego desta tecnologia. A partir daí, sempre foi para mim um sonho conhecer melhor e 
trabalhar segundo os conceitos do grande mestre André Voisin. 
 Ao iniciar em março de 1972, as atividades como professor da UFMT – Universidade 
Federal de Mato Grosso, o sonho do voisinismo ficou em dormência, até a aquisição em 1987, 
de uma fazenda na Baixada Cuiabana, em sociedade com meus dois irmãos, Judismar e 
Cláudio. 
 Nesta época a fazenda não possuía pastagens formadas, necessárias para a criação 
econômica de bovinos. Teríamos então, antes de tudo, de formar as pastagens. 
 Para evitar a destruição prévia do ecossistema do cerrado, que tanto admirávamos e 
que relutávamos em destruir de forma rasa para a formação das pastagens, resolvemos aplicar 
um método alternativo, usando o Pastoreio Racional Voisin e lançando sobre o cerrado nativo 
intocado, uma mistura de sementes de variedades selecionadas de capim, buscando obter um 
enriquecimento da pastagem nativa do cerrado, sem promover qualquer mecanização, seja do 
solo ou da vegetação nativa. 
 Dentro desta "filosofia", foi providenciada a divisão da área em parcelas ou piquetes e 
o semeio das sementes de capim.  O gado entrava nos piquetes logo após o semeio do capim, 
para promover o enterrio das sementes e o "desbravamento" do cerrado. 
 O Resultado não foi imediato. Mas após o segundo período de chuva após o semeio 
dos capins, a pastagem semeada começou a dominar os capins nativos menos vigorosos, 
mostrando que o método tinha tudo para ser um sucesso! 
 Realmente, dentro de mais algum tempo aparecia sob as árvores do cerrado, uma 
pastagem tão vigorosa e bela, que resolvemos lhe dar o nome de PASTAGEM 
ECOLÓGICA .  Nesta época, coerentemente, resolvemos rebatizar a fazenda como 
"Fazenda Ecológica Santa Fé do Moquém" 
 Em 1993, a pastagem ecológica já era uma realidade palpável e começamos a divulgar 
os resultados através de um texto que era distribuído aos interessados em cópias xérox. 
 Em 1996 a Pastagem Ecológica começou a ser difundida na imprensa, através de uma 
primeira reportagem no jornal "A Gazeta" de Cuiabá – MT e de um artigo no mesmo jornal. 
O interesse da imprensa foi grande e dentro de pouco tempo as reportagens e artigos se 
multiplicaram (Ver volume com coletânea nos anexos). 
 A publicação de um vídeo-curso e de livros sobre a Pastagem Ecológica, foi o 
próximo passo. Após as publicações comerciais (Videocurso e livros), a Pastagem Ecológica 
passou a ser adotada por programas institucionais e governamentais, como uma alternativa 
para o desenvolvimento sustentável da pecuária e ao uso do fogo nas pastagens, como ocorre 
com o Programa Fogo da Cooperação Itália Brasil, desde 2.000. 
 A Pastagem Ecológica, que com adaptações adequadas, pode ser aplicada no 
melhoramento de qualquer pastagem já formada, que esteja em bom estado ou em fase de 
degradação, transformando-a em poucos anos numa "Pastagem Ecologica", vigorosa, 
sustentável e com produção 2 vezes superior à original, tornou-se sinônimo de Pastagem 
Sustentável. 
 Com o aumento da preocupação com o aquecimento global, onde a pecuária tem lá sua 
"culpa" (ver o item 10 deste trabalho), percebeu-se que a tecnologia da Pastagem Ecológica, 
era uma excelente alternativa para compensar as emissões de metano (CH4), pelos inúmeros 
serviços ambientais que proporciona. Com a Pastagem Ecológica, a pecuária encontra uma 
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forma natural e econômica, de se colocar no lado positivo da luta contra o aquecimento 
global. 
 
  
II – DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS: 
 
 Objetivo Geral: 
 
 O presente trabalho tem como principal objetivo, continuar e consolidar a divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos na Fazenda Ecológica Santa Fé do Moquém, que resultaram na 

formalização da "Tecnologia do Manejo de Pastagem Ecológica", buscando seu 

reconhecimento oficial como a melhor alternativa para alcançar o Manejo Sustentável de 

Pastagens, sem o qual não é possível nem pensar numa Pecuária Sustentável e em equilíbrio 

com o Meio Ambiente. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

• Relatar desenvolvimento da tecnologia do "Manejo de Pastagem Ecológica", realizado 

pelo Agrônomo Jurandir Melado e seus irmãos Judismar e Cláudio, na Fazenda Ecológica 

Santa Fé do Moquém em Mato Grosso, a partir de 1987; 

• Detalhar os procedimentos usados na Formação Ecológica de Pastagens no cerrado; 

• Descrever como a "cerca elétrica padrão Fazenda Ecológica" concorre para a viabilização 

técnica e econômica do Manejo Sustentável de Pastagens; 

• Descrever o Pastoreio Racional Voisin, como a base técnica e científica do manejo de 

Pastagem Ecológica: 

• Relatar a evolução da divulgação da Pastagem Ecológica, de 1993 até os dias de hoje; 

• Listar as publicações responsáveis pela divulgação da Pastagem Ecológica; 

• Explicar a aplicação da Pastagem Ecológica por produtores particulares e Programas 

institucionais voltados para o desenvolvimento sustentável; 

• Relatar a criação da "Rede nacional de Unidades Demonstrativas de Manejo Sustentável 

de Pastagens", que está sendo montada em parceria com produtores, com apoio 

Institucional do Programa Fogo da Cooperação Brasil / Itália; 

• Especificar os "Serviços ambientais", proporcionados pelo "Manejo de Pastagem 

Ecológica", viabilizando a Pecuária Sustentável, com benefícios para as áreas técnica, 

ambiental e econômica; 

• Destacar que a Pecuária Sustentável, com o emprego do Manejo Sustentável de Pastagens, 

baseado no Pastoreio Racional Voisin e a Pastagem Ecológica, representa uma alternativa 

prática, viável e econômica para colocar a pecuária do lado positivo da luta contra o 

aquecimento global do planeta Terra. 
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IV - DESENVOLVIMENTO 
 
1. INTRODUÇÃO: 

 Ao comprar em 1987, uma fazenda localizada no município de Nossa Senhora do 
Livramento MT, no cerrado da Baixada Cuiabana, eu e meus irmãos Judismar e Cláudio, nos 
decidimos pela implantação de um empreendimento pecuário.  A fazenda era totalmente 
ocupada pela vegetação nativa do cerrado, com exceção de algumas áreas nas beiras dos 
córregos, que tinham sido utilizadas com agricultura de subsistência pelos antigos donos.   
Assim, para desenvolver a atividade econômica, teríamos entre outras coisas, que 
providenciar a formação das pastagens. 
 Nesta região, a formação de pastagens era feita com desmatamento com a lâmina dos 
tratores de esteira ou com o "correntão", arrastado por dois potentes tratores de esteira.  Após 
o desmatamento, era feito o enleiramento da vegetação para que fosse queimada.  Vinham 
então as fases de aração e gradeamento do solo, para o plantio das sementes do capim. 
 Como amávamos a natureza, só de pensar nesta tremenda destruição, ficávamos 
horrorizados! Tanto que, decididos a preservar ao máximo a vegetação nativa, procuramos 
imaginar um meio de formar as pastagens sem que fosse necessária a destruição prévia do 
magnífico ecossistema do cerrado. 
 Eu como era o Agrônomo do grupo, me encarreguei de encontrar uma saída para o 
nosso dilema: como formar pastagens em nossa fazenda e ao mesmo tempo preservar o 
máximo possível a vegetação nativa do cerrado. 
 Eu já conhecia em teoria um sistema de manejo de pastagens, o Pastoreio Racional 
Voisin, que segundo o seu desenvolvedor, André Voisin, tinha a capacidade de recuperar 
pastagens degradadas e pouco produtivas, sem a mecanização do solo e novo plantio de novas 
forrageiras. Ou seja: uma reforma apenas através do manejo adequado. 
 Imaginei então que sendo o cerrado uma pastagem natural, porém de baixíssima 
capacidade de suporte, poderia considerá-la como se fosse uma pastagem degradada e tentar 
"recuperá-la", ou seja: formar a pastagem de acordo com a filosofia do Pastoreio Racional 
Voisin. 
 A vontade de preservar a riqueza do cerrado era tanta, que não tivemos dúvidas 
alguma sobre a possibilidade de alcançar sucesso nesta empreitada, que no início fez muita 
gente nos chamar de loucos!! 
 Foi então uma sublime e duradoura loucura, pois hoje, depois de 20 anos, podemos ver 
a fazenda que passamos a chamar de Fazenda Ecológica com grandes áreas cobertas pela 
Pastagem Ecológica, denominação que achamos mais adequada para a magnífica, 
diversificada e produtiva pastagem que conseguimos obter em harmonia com o cerrado nativo 
preservado. 
 Hoje podemos afirmar que a "loucura" foi muito benéfica e salutar, pois a tecnologia 
da "Formação Ecológica de Pastagens no Cerrado" ou Pastagem Ecológica, que foi 
oportunamente formalizada e publicada em dezenas de artigos, reportagens, vídeo-curso, 
livros e reportagens na TV, foi adaptada para emprego em qualquer bioma e está se tornando 
uma política pública como a base do Manejo Sustentável de Pastagens. 
  

2. HISTÓRICO DA FAZENDA ECOLÓGICA SANTA FÉ DO MOQUÉM E  O 
DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA "PASTAGEM ECOLÓGICA":  

(Adaptação e atualização do texto do livro: Manejo de Pastagem Ecológica – um Conceito para o 
Terceiro Milênio, de Jurandir Melado (CPT, 2000), Anexo 02) 
 
Tudo começou em junho de 1.987, quando adquirimos, eu e meus irmãos Cláudio e 

Judismar, uma área de cerrado de cerca de 500 hectares, localizada no município de Nossa 
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Senhora do Livramento – MT,  a 70 km de Cuiabá.   Nesta ocasião, o velho sonho  de montar 
um Sistema de Pastoreio Voisin, mantido em latência, porém jamais esquecido por mim e por 
meu irmão e sócio Judismar, desde minha formatura em Agronomia na Universidade Federal 
de Viçosa – MG, em 1971,   ganhou novo impulso.  

Decidimos que, após a formação das pastagens, usaríamos com exclusividade o 
sistema proposto por André Voisin, e tanto admirado por nós dois.  Não chegamos porém a 
iniciar a formação das pastagens pelo método convencional, pois aprofundando os estudos dos 
conceitos do Voisin,  principalmente  os expostos magistralmente no livro “Dinâmica das 
Pastagens – Devemos lavrar nossas pastagens para melhorá-las”, publicado no Brasil em 
1.975, pelo Editora Mestre Jou de São Paulo,  resolvemos aplicar o método proposto por 
Voisin, inclusive para a formação das pastagens. 

 
Construção das primeiras cercas: uma homenagem ao “Paraguai”: 
  
Em 1987,  o mestre de obra  que construía a   primeira casa da fazenda,  nos disse que o pai 

dele, era um especialista em construção de cercas e que estava procurando um lugar para trabalhar.  
Foi a partir desta informação, que o  “Paraguai” , foi para a nossa fazenda, onde permanece até hoje.  
O Sr. Anísio Elias Corrêa foi o responsável pela construção de todas as cercas  convencionais da 
fazenda .  Uma coisa que sempre achei incrível no Sr. Anísio, foi, além do fato de nunca enjeitar uma 
empreitada, por mais difícil que fosse, a sua paixão pela construção de cercas.  Até hoje o “Paraguai” 
foi o único trabalhador a quem tive que pedir para não caprichar demais no trabalho. Ele gosta tanto 
do seu serviço, que se deixarmos por sua conta, ele fica burilando desnecessariamente cada  moirão e 
assim, o trabalho não poderia andar no ritmo necessário.  O Sr. Anísio hoje com 73 anos e já 
aposentado pelo INSS, é um “Patrimônio” da Fazenda Ecológica. Anos atrás, cedemos a ele uma área 
de 5 hectares em regime de comodato. Nesta área, que fica num dos lugares mais bonitos da fazenda, 
às margens do córrego “São Joãozinho”, de águas cristalinas e totalmente preservado, êle mora e 
poderá ficar enquanto desejar. Rendemos assim nossas homenagens ao Sr. Anísio, cuja colaboração 
foi importantíssima nos difíceis tempos do início da implantação da Fazenda Ecológica.  

O Sr. Anísio faleceu vítima de atropelamento, algum tempo após sua aposentadoria e mudança 
para casa de um filho em Várzea Grande – MT, em 2006. 

 

 
 

Sr. Anisio,  ao lado de uma cerca que construiu Foto do “Caio Capim” durante  dia de Campo na 
Fazenda Camargo,  em 29/08/97 

 
Devido a nossa carência de recursos, gastamos o período de 1.987 a 1.990 

exclusivamente com a construção de uma casa sede pioneira e as cercas do perímetro. 
 
Já em 1.987, ocorreu um fato que nos deu redobrado ânimo para realizarmos a nossa 

meta de formar as pastagens de forma ecologicamente correta: uma matéria publicada pela 
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revista “Guia  Abril Rural” no. 3, que relatava o sucesso das experiências do Eng. Agr. José 
Carlos Lyra Fleury (conhecido como “Caio Capim”), na aplicação do sistema de André 
Voisin, inclusive seu último trabalho, na Fazenda Fundão em Ipameri - Goiás, onde estava 
obtendo sucesso na formação de pastagens no cerrado, com aplicação do método.   

 
 A área da fazenda, tirando alguns poucos hectares com bananais plantados pelos 
antigos donos, estava toda em estado virgem, sendo formada em uns 80 % de cerrado com 
cobertura de gramíneas nativas e árvores esparsas, caracterizando um campo limpo  e o 
restante, com matas secundárias ao longo dos vários  córregos existentes.  A  área parecia 
ideal para a implantação do sistema: aguadas abundantes, com nascentes próprias; pastagens 
nativas cobrindo toda a área e facilidade na região para aquisição de madeira para as cercas!  
Só de pensar na possibilidade de formarmos os pastos sem ter que derrubar as árvores e arar o 
solo, ficávamos sonhando acordados. 

 Após a construção da cerca do perímetro, em 1.990, iniciamos a construção dos 
piquetes. Nesta ocasião elaboramos o projeto do primeiro módulo de 50 piquetes e iniciamos 
a construção na área mais próxima da sede. O primeiro piquete ficou pronto em janeiro de 
1.991. Passamos então a manejar este piquete como se ele fizesse parte de um sistema 
completo. Ou seja: deixávamos o gado neste piquete por um máximo de 3 dias. Após estes 3 
dias ou antes disso, dependendo da disponibilidade de alimento no piquete, o gado (cerca de 
60 cabeças entre grandes e pequenos) era retirado para a área restante da fazenda, ainda não 
dividida, e só voltava ao piquete após um período de repouso de 60 dias.  
 Desta mesma forma, cada novo piquete que era concluído, passava a ser manejado 
dentro técnica preconizada.  Desta forma, chegamos a concluir 7 piquetes.  A partir de 
outubro de 91, resolvemos construir piquetes de 6 ha, para posterior divisão em 3 piquetes de 
2 ha. Neste esquema, chegamos a fechar 14 piquetes, entre individuais, duplos e triplos. A 
partir desta ocasião, achamos mais conveniente interromper a construção dos piquetes triplos, 
para dividirmos a área total da fazenda em piquetões que seriam posteriormente redivididos 
sucessivamente até atingirmos a área definitiva de 2 a 3 ha por piquete. 
 Fizemos então um projeto com a locação de 15 piquetões e os corredores de acesso.  
Em dezembro de 1.992  já  estávamos  com a área dividida em 11 piquetões de 25 a 60 ha e 
providenciando a divisão das 4 áreas maiores em 8, concluindo assim a construção dos 15 
piquetões.   Sempre que uma área era separada da área geral da fazenda, fazíamos a 
semeadura dos capins selecionados.  Como naquela época a nossa prioridade era construir as 
cerca e, como não estávamos usando ainda as cercas elétricas, o gasto era considerável.  
Assim,  a semeadura dos capins foram feitas sempre  num volume baixo – cerca de 5 kg / 
haaa  nas áreas menores e 2 kg / há nas áreas grandes, contando com o futuro ressemeio 
natural para a formação da pastagem.  Esta estratégia deu resultado, já que temos a pastagem 
com os capins semeados se expandindo constantemente em toda a área da Fazenda. 
 Nesta época eu e o Judismar, começamos a sentir necessidade de estabelecermos 
algumas diretrizes básicas para organizar e direcionar as nossas ações na fazenda. 
Conversamos sobre o assunto diversas vezes e, no dia 30/10/92, amanheci com disposição 
para colocar as idéias no papel.  Escrevi de uma só arrancada, as diretrizes abaixo. Quando 
apresentei o resultado ao Judismar, ele não tirou nem acrescentou uma vírgula sequer.  Isto foi 
muito gratificante,  por mostrar o grau de nossa sintonia. 
 
 Diretrizes básicas da Fazenda Ecológica 
 
          01) - OPÇÃO PELA ECOLOGIA. 
          - Antes de iniciar a realização de qualquer empreendimento, avaliar o seu efeito sobre a 
ECOLOGIA. Se o efeito for danoso, NÃO REALIZAR. 
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          02) - LEVAR EM CONTA A AJUDA DA NATUREZA. 
          - Procurar avaliar a ação das forças da NATUREZA sobre os empreendimentos.  Se 
colocar ao lado da natureza.  Procurar fazer as coisas de tal forma que: "você faz a sua parte e 
a NATUREZA faz o resto". 
 
          03) - EVITAR O USO DO FOGO COMO OPÇÃO DE MANEJO. 
          Salvo a utilização como técnica de ampliação de ACEIROS, evitar sempre o uso do 
fogo. 
 
          04) - PROTEGER A FAUNA E A FLORA NATIVA. 
          - Procurar proteger e dar melhores condições de sobrevivência e reprodução aos 
animais silvestres.  
          - No mínimo, manter as reservas florestais previstas em lei. Dar preferência às essências 
nativas em atividades de reflorestamentos. 
 
          05) - OPÇÃO PELA SIMPLICIDADE E FUNCIONALIDADE. 
          - Em qualquer empreendimento, construção ou serviço, procurar realizar as atividades 
da maneira mais simples. As construções devem ser funcionais e de manutenção fácil senão 
automáticas. 
 
          06) - AGRICULTURA: SÓ PARA CONSUMO INTERNO. 
          - Salvo projetos específicos, plantar apenas para consumo direto.  Apesar da pequena 
escala, procurar usar a melhor tecnologia adequada a cada caso. Dar prioridade à adubação 
orgânica, combate às pragas através de fórmulas naturais ou controle biológico e irrigação por 
gravidade. 
 
          07) - ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: PECUÁRIA DE  CORTE. 
          - Procurar não se desviar desta atividade, até que ela esteja totalmente implantada e 
controlada. Outras atividades a nível econômico, só através de planejamento detalhado e 
projeto específico. 
 
          08) - TIPO DE GADO: NELORE BRANCO. 
          - Na formação do rebanho e nas atividades de seleção, dar prioridade ao NELORE 
BRANCO.  Dentro desta raça, priorizar a RUSTICIDADE  e a PRODUTIVIDADE  a campo. 
 
          09) - FORMAÇÃO DE PASTAGENS PELO MÉTODO NATURAL. 
          - Procurar obter uma pastagem com diversidade de forrageiras. Não desprezar a 
contribuição das forrageiras nativas, sejam elas gramíneas, leguminosas ou arbóreas.  Não 
destruir tudo que já existe para criar algo novo. Procurar conservar o que há de bom, 
acrescentar elementos melhoradores (sementes de forrageiras melhoradas) e controlar de 
maneira racional os elementos nocivos. 
 
          10) - NA DÚVIDA, NÃO FAÇA! 

 

                                      Cuiabá,  30-10-1.992 
 
 Sobre a redação das diretrizes, achei interessante, que escrevi de uma arrancada, como 
já disse, as nove primeiras.  Após a nona, pareceu que tudo já tinha sido contemplado.  Porém 
como 10 é um número mais bonito, fiquei pensando o que poderia ser acrescentado. Não 
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demorou e veio a idéia da décima: “Na dúvida, não faça!” Achei que ficou ótimo para 
encerrar o “decálogo” o mandamento de só iniciar a realização de uma tarefa com 
conhecimento de causa! 
 
 No período das chuvas de 94 para 95, fizemos a última grande semeadura de capins 
selecionados nas áreas grandes recém separadas, usando um coquetel de 7 variedades de 
capins, na base de 2 kg  por hectare. A construção das represas e dos três viveiros para a 
piscicultura também foi realizada nesta época. 
 
 Neste ponto acho importante fazer uma advertência: só usamos esta quantidade baixa 
de sementes apenas por questões econômicas, já que optamos por disseminar os capins pela 
fazenda toda, mesmo que fosse em baixa densidade.  Hoje, com a tecnologia: “Formação e 
manejo de Pastagem Ecológica” totalmente formalizada, estamos aconselhando o uso de um 
volume de sementes bem maior, cerca de 30 kg/ha, de modo a possibilitar a obtenção da 
pastagem em 3 anos. 
  

A partir desta época, tornou-se possível fazer o rodízio do gado por todas as áreas, 
com um período máximo de pastoreio de 4 dias nas áreas grandes e de 1 ou 2 dias nos 
piquetes, propiciando o desenvolvimento adequado das forrageiras em toda a área da fazenda. 

Com a utilização da tecnologia das cercas elétricas a partir de 1.994, aceleramos a 
divisão das áreas em piquetes menores. Hoje já contamos com mais 100 piquetes, alguns já 
com a área que consideramos hoje ideal para a nossa escala: 1 hectare,  e outros maiores que 
serão ainda  divididos. 

 
De 1.993 a 1.996, com o ressemeio natural dos capins semeados, a formação das 

pastagens sofreu uma brusca aceleração, deixando evidente a eficácia do modelo utilizado. 
 
Passos para a Formação da Pastagem Ecológica no Cerrado: 

(Resumo de texto e imagens encontradas no Livro: Pastoreio Racional Voisin – Fundamentos, 
Aplicações e Projetos. Melado, 2003) Ver volume no anexo 3. 

 

Para melhor entendimento, podemos dividir o processo em 3 fases: 

1)- Divisão da área em piquetes, de forma a controlar o pastejo do gado, possibilitando 
o desenvolvimento das gramíneas semeadas. Após a pastagem formada, o manejo deverá 
obrigatoriamente ser feito com atendimento dos preceitos do Pastoreio Racional Voisin, sendo 
que o tamanho definitivo dos piquetes deverá ser reduzido (1 ou 2 hectares é o mais indicado). 
Durante a fase de formação, porém, os piquetes poderão ser maiores (4, 6 ou 12 ha), para 
posterior redivisão, sendo aconselhável áreas e formatos facilmente divisível em busca da área 
definitiva ideal.   

Na divisão dos piquetes usa-se a cerca elétrica de forma a tornar o empreendimento 
viável economicamente.  As cercas elétricas são extremamente econômicas, com o custo final 
variando de 10 a 25 % dos custos de uma cerca convencional.  

2)- Semeio, no início do período da chuva, de uma mistura de sementes dos capins 
mais adequados à região. A quantidade de sementes deverá ser em torno de 30 kg/ha, sendo 
que as sementes, após devidamente misturadas, deverão ser distribuídas a lanço sobre o 
cerrado nativo intocado, da forma mais homogênea possível. Pode-se também acrescentar 
sementes de algumas leguminosas, sendo estas preferentemente adicionadas ao sal (500 g de 
sementes/saco de sal), para que sejam automaticamente escarificadas e semeadas pelo gado 
através das fezes. 
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3)- Rodízio controlado do gado pelos piquetes em formação: logo após o semeio do 

capim, o gado deve ser colocado para pastar no piquete.  A ação do gado é importante para 

uma melhor fixação das sementes no solo e o desbravamento do cerrado. Na realidade, gado 

promove  uma certa “mecanização”  da vegetação e do solo, facilitando o estabelecimento das 

sementes introduzidas.  Nesta fase, o gado é um mero operário do processo, sendo que deve 

ser usado uma quantidade de gado que consiga obter sua necessária alimentação na vegetação 

nativa, por um período de 1 a 3 dias, que deverá ser a permanência do gado em cada piquete. 

Deve-se ter em mente que nesta fase, o importante é priorizar a formação da pastagem, 

adotando procedimentos que acelerem esta formação.  Experimentações conduzidas na 

Fazenda Ecológica nos últimos anos têm demonstrado resultados muito interessantes: 

Uma área de três hectares, semeadas nos anos anteriores e em processo de formação, 

foi há três anos dividida em 3 piquetes de um hectare, recebendo cada piquete um tratamento 

diferente quanto a ação do gado: 

1)- entrada do gado a cada 60 dias, durante todo o ano; 

2)- entrada do gado a cada 60 dias, apenas durante a seca, ficando o piquete vedado 

durante o período das águas para favorecer o ressemeio natural; 

3)- vedado ao gado durante todo o ano, para permitir o ressemeio natural e o 

crescimento máximo das moitas de capins semeados. 

Os resultados obtidos foram nitidamente diferentes: no primeiro piquete em uso mais 

constante, o capim semeado está se desenvolvendo, porém de forma muito lenta; no segundo 

piquete, que recebem o gado apenas 3 vezes ao ano durante a seca, teve a formação bastante 

acelerada; no terceiro piquete, totalmente vedado, o capim semeado teve um desenvolvimento 

surpreendente,  com a pastagem já totalmente formada. 

Chegou-se então à conclusão de que num período que varia de 3 a 5 anos, dependendo 

da adoção dos procedimentos que mais aceleram a formação da pastagem, é perfeitamente 

possível se obter uma pastagem no cerrado (Pastagem Ecológica), com  mínimas alterações 

do ecossistema original e a um custo (apenas com cercas e sementes), de aproximadamente 

1/5 do valor  que se gastaria com o método convencional. 

A Pastagem Ecológica, por incorporar os preceitos do Sistema de Pastoreio Racional 

(Voisin) e do Silvipastoreio, facilita atender também aos requisitos exigidos pela Pecuária 

Orgânica, já que a pastagem em equilíbrio ecológico, dispõe de fatores decisivos no controle 

biológico ou natural das principais pragas do pasto e do gado, dispensando ou minimizando 

os tratamentos convencionais. 
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Quadro: Mistura de sementes para semeio do capim na formação ecológica de pastagens no 
cerrado: 

 Kg de semente por ha :  mistura de  7 variedades 
Variedade de capim 

Recomendação Proporção no “Mix” 

N o m e 
 T é c n i c o 

N o m e  
C o m u m 

V.C.   
% 

Kg/Ha 
 (*) 

% Kg/Ha 

Brachiaria brizantha 
Brizantão 34 24 40 9,6 

Brachiaria humidicola Humidícola 20 30 10 3.0 
Brachiaria dictyoneura Dictioneura 20 15 10 3,0 
Brachiaria decumbens Decumbens 34 20 5 1,0 
Brachiaria ruziziensis Ruziziensis 40 20 5 1,0 
Andropogon gayanus Andropogon 15 40 25 10,0 

Melinis minutiflora 
Capim Gordura 25 30 5 1,5 

Total da  mistura por hectare de pasto em formação: 
100 29,1 

 (*) - Quantidade a ser plantada se fosse usada apenas uma variedade. 
         Fonte: Melado (2000). 

 

 

 

As fases da formação da Pastagem Ecológica no Cerrado: 

 

  

Divisão da área em Piquetes, 
com o uso de cercas elétricas. 

Semeio a lanço sobre o cerrado nativo intocado, da mistura de sementes, no o 
início do período chuvoso. 
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O Gado entra nos piquetes logo após o semeio. O pastoreio controlado ajuda na implantação da pastagem. 

 
 

 
A competição natural e o pastoreio controlado favorecem o desenvolvimento dos capins semeados. Os capins 

nativos têm um efeito de proteger as plântulas dos capins semeados. Com o passar do tempo, os capins semeados 
vão substituindo os nativos, que sempre permanecem em pequena proporção na pastagem, garantindo a 

biodiversidade. 

 
 

  

Na Pastagem Ecológica, os capins nativos, como o “Membeca” e alguns do gênero paspalum, permanecem e dão sua 
contribuição para a manutenção da biodiversidade. 
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Ressemeio natural ajuda na consolidação da formação da pastagem Ecológica 

Na Fazenda Ecológica, isto compensou a pouca semente lançada no plantio. 

Colocam-se sementes no sal e o 
gado "planta" com adubação, 

através das fezes. 

 

 
O Gado na Pastagem Ecológica mais parece um 
animal silvestre, em perfeito equilíbrio com a 

natureza: Situação ideal para a Pecuária Orgânica 

O fogo, que deve ser evitado a todo custo, atrasa a formação 
da pastagem ecológica, destruindo toda a serrapilheira e 

reduzindo a matéria orgânica e a vida do solo. 

 

  

A preservação do cerrado nativo mantém na Pastagem Ecológica, inúmeras espécies frutíferas, como o veludo e a mangaba, 
que contribuem para a manutenção da fauna, importante para o equilíbrio ecológico e o controle natural das pragas. 
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Pastagem Ecológica formada: Tão vigorosa e produtiva, que até parece que o solo é "de primeira 

qualidade" e não  o solo fraco típico do cerrado.  

 

3. GENERALIZAÇÃO DO CONCEITO DE PASTAGEM ECOLÓGICA E 
SUA APLICAÇÃO PELO "PROGRAMA FOGO", DA COOPERAÇÃO 
BRASIL / ITÁLIA: 

 
No início do ano de 2000, o recém publicado videocurso “Formação e Manejo de 

Pastagem Ecológica”, editado pelo CPT sob minha coordenação técnica, despertou a atenção 
dos coordenadores do Programa Fogo: Emergência Crônica, pelo fato de trazer uma 
alternativa viável ao uso do fogo nas pastagens, procedimento responsável por grande parte 
dos incêndios florestais, nas regiões de fronteira agrícola da Amazônia.  

Estes incêndios tinham se intensificado de tal modo nos anos anteriores, que se tornou 
um grande problema ambiental e de saúde pública despertando a atenção do mundo todo, 
particularmente do Ministério das Relações Exteriores da Itália, que resolveu participar de 
forma efetiva para atenuar os efeitos desta verdadeira “Emergência Crônica”, que era os 
incêndios florestais na Amazônia. 

O Programa Fogo: Emergência Crônica, hoje rebatizado de “Programa de 
Prevenção e Controle dos Incêndios na Floresta Amazônica”, desde a sua criação, 
financiado com recursos da Cooperação Italiana e, a partir de 2004, passou a ter um caráter 
binacional (Cooperação Itália – Brasil), com a participação da Secretaria de Políticas para o 
Desenvolvimento Sustentável do MMA. (Ver publicação da Embaixada da Itália, contendo 
texto sobre a Pastagem Ecológica no anexo 03). 

Convocado a contribuir com o Programa Fogo, estou desde o início do ano de 2000, 
desenvolvendo nas regiões Norte e Noroeste de Mato Grosso, um trabalho de fomento da 
tecnologia da Pastagem Ecológica, sendo que já se contabilizam resultados positivos muito 
expressivos.  

Nesta época, com os trabalhos de divulgação se iniciando em outras regiões fora do 
cerrado, houve a necessidade de formalizar os conceitos de Pastagem Ecológica, de forma que 
pudessem ser aplicados em qualquer bioma. 

Concluí que a “Pastagem Ecológica”, que tem por base o Sistema de Pastoreio 
Racional Voisin, com o uso de cercas elétricas, poderia ser adaptada a qualquer pastagem já 
formada ou em formação, desde que fossem atendidos os seguintes requisitos: 
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• Diversidade de forrageiras; 
• Arborização adequada; 
• Manejo com o Sistema de Pastoreio Racional Voisin. 

E exclusão dos seguintes procedimentos: 

• Manejo com fogo; 
• Uso de herbicidas e adubos altamente solúveis; 
• Roçadas sistemáticas. 

 

 A experiência mostrou que este conceito poderia ser aplicado em qualquer região,  
possibilitando a conversão de uma pastagem qualquer em uma Pastagem Ecológica no curso 
de poucos anos.  A partir desta constatação, todos os projetos que elaborei para produtores 
particulares e programas governamentais ou institucionais, passaram a ser denominados 
"Projeto de Pastagem Ecológica". Este projetos, além da implantação do Pastoreio Voisin, 
incorporava a arborização das pastagens, buscando o ideal da Pastagem Ecológica ou 
"Sistema Voisin Silvipastoril". 
 
 No Fomento da Pastagem Ecológica no âmbito do Programa Fogo foram usadas as 
seguintes estratégias: 

• Palestras sobre Manejo Sustentável de Pastagens (Pastoreio Racional Voisin – 
Pastagem Ecológica e Cercas Elétricas) 

• Cursos e treinamentos práticos sobre Pecuária Sustentável e construção da “Cerca 
elétrica padrão Fazenda Ecológica” 

• Reuniões com técnicos e produtores rurais; 
• Instalação de Unidades Demonstrativas de Pastagem Ecológica, em parceria com 

produtores; 
• Visitas às UDs, com acompanhamento técnico. 

Neste período foram ofertadas palestras e cursos de "Pecuária Sustentável" nos 
seguintes municípios: Alta Floresta, Carlinda, Guarantã do Norte, Matupá, Novo Mundo, 
Paranaíta, Peixoto de Azevedo na Região Norte e, Castanheira, Cotriguaçú, Juína e Juruena, 
na Região Noroeste.   

Foram instaladas Unidades Demonstrativas em diversos municípios, sendo que esta 
estratégia se revelou de grande eficiência na divulgação das tecnologias envolvidas, com a 
força da demonstração na prática e o depoimento direto do produtor/parceiro. 

Abaixo fotos de eventos em algumas das UDs implantadas pelo Programa Fogo: 

  
UD de Alta Floresta – Família do Sr. Celso Batista, 2004 UD de Alta Floresta. Detalhe da placa indicativa 
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UD de Guarantã do Norte – Dia de Campo, 2004. Visita de produtores à UD de Guarantã do Norte, 2004. 

 

  
Dia de Campo na UD de Carlinda – MT, 2004. O Proprietário Vilmar, na UD de Carlinda - MT, 2004. 

 

 

4. REDE NACIONAL DE UNIDADES DEMONSTRIVAS DE PASTAGEM 
ECOLÓGICA. 

 O sucesso obtido pelas Unidades Demonstrativas, implantadas no âmbito do Programa 
Fogo, me animou a propor cada produtor particular contratante de "Projeto de Pastagem 
Ecológica", sua cooperação no sentido de transformar seu projeto particular em uma unidade 
demonstrativa acessível visitantes interessados em conhecer as tecnologias envolvidas no 
Manejo Sustentável de Pastagem.   A adesão está sendo quase total. Deste modo, a "Rede", já 
conta com 6 UDs, localizadas em diversas regiões do Brasil: Nossa Senhora do Livramento – 
MT  (Fazenda Ecológica), Guarapari –ES, Itaperuna – RJ, São Miguel do Anta (região de 
Viçosa) – MG, Planaltina – DF, Guajará Mirim – RO.   Outras estão em fase de implantação, 
nos municípios de Nova União do Sul – MT e Guarapari – ES. 

 A Cooperação Italiana, através do Programa fogo e do Instituto Floresta de Pesquisas e 
Desenvolvimento Sustentável, continua prestar apoio institucional à Rede de UDs. 

  

Foi criada uma placa padrão para identificar as UDs da  rede, mostrada abaixo em dois 
exemplos: 
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Placa da UD da Fazenda Ecológica Santa Fé do 

Moquém – N.Sa. Livramento - MT 
Placa da UD da Fazenda Bom Jardim 

São Miguel do Anta - MG 
 

5. A PASTAGEM ECOLÓGICA NA RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS 
DEGRADADAS. 

Estima-se que existam hoje no Brasil em torno de 170 milhões de hectares de pastagens, dos 
quais cerca de 100 milhões de hectares são pastagens cultivadas.  Destas pastagens, mais da metade, 
ou seja, uma área superior a 50.000.000 ha, apresentam em variados graus de degradação. Em algumas 
regiões do Brasil, a degradação atinge tão alto grau, que o processo de desertificação avança 
implacável. A degradação das pastagens constitui um fator relevante de descapitalização dos 
produtores,  que necessitam periodicamente promover a reforma das pastagens para recuperar sua 
capacidade produtiva. 

 

A seguir, algumas fotografias mostrando pastagens em processo de degradação em diversas 
regiões: 

   
BR 101 – Sul do ES Viçosa - MG Novo Mundo - MT 

   
Anchieta – ES Chapada dos Guimarães - MT Anchieta ES 

   
Concepción – Bolívia  Região do Xingu - MT Apiacás – Extremo Norte – MT 
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Fases da degradação das pastagens: 
 
A principal causa da degradação das pastagens é sempre a mesma: a forma de manejo 

ou "ausência de manejo", chamado de pastoreio contínuo.  Neste sistema o gado fica sobre a 
pastagem por um tempo indefinido, promovendo desfolhamentos sucessivos das forrageiras, 
sem permitir que as mesmas se recuperem.  Sem que haja uma preocupação com a 
conservação da pastagem, ela sofre uma degradação gradativa, passando pelas seguintes fases: 
1. Por melhor que sejam formadas, as pastagens sempre entram em degradação se a ação dos 

animais não for controlada. Sem um controle eficiente, os animais se tornam verdadeiros 
predadores da pastagem; 

2. As forrageiras diminuem progressivamente de porte, o que reflete também na 
profundidade das raízes, que ficam cada vez menos densas e pouco profundas, diminuindo 
a capacidade de absorver água e nutrientes; 

3. Devido a baixa densidade da pastagem, poucos animais necessitam de grandes áreas para 
se alimentarem convenientemente, sendo obrigados a consumirem forrageiras nos 
primeiros estágios de crescimento (brotação nova); 

4. O pastejo predatório acelera a degradação das forrageiras, diminuindo o seu porte 
(inclusive das raízes), aumentando a velocidade de degradação; 

5. Aparecem as "calvas", ou áreas de solo desnudo, diminuindo a área útil de pastagem e  
favorecendo a erosão pelo vento e água da chuva; 

6. Nesta seqüência, não havendo ações que interrompam o processo, a desertificação da área 
de pastagem é o estágio final. 

 

   

   
  

O sentido inverso da degradação pode ser feito, com a aplicação de um sistema de 
manejo que, antes de tudo, se preocupe com as necessidades do capim ou seja o Sistema de 
Pastoreio Racional Voisin, parte integrante da tecnologia "Pastagem Ecologia". 

 
Como já dito, o principal fator que diferencia uma pastagem pouco produtiva e sujeita 

à degradação de uma muito produtiva e sustentável, é a forma com que é manejada.  Na 
realidade, o que deve ser feito é dar ao capim a mesma importância que se dá ao animal que 
vai consumi-lo. Ou seja:  

"Antes de se tornar um bom produtor de carne ou leite, o pecuarista  

  precisa se tornar um excelente produtor de capim". 

1 2 3 

4
4 

5 6 
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 A melhor forma de se manejar uma pastagem não precisa ser inventada. Ela já existe e 
é denominada "Pastoreio Racional Voisin", uma tecnologia que agrega conceitos simples, 
naturais e universais, que foi formalizada em meados do século 20 pelo cientista francês 
André Marcel Voisin. 
  
 O "Manejo de Pastagem Ecológica" é uma evolução, que além de adotar o sistema de 
Pastoreio Racional Voisin, recomenda uma diversificação de forrageiras e a adequada 
arborização das pastagens, excluindo procedimentos convencionais como a queima, reformas 
convencionais e uso de adubos altamente solúveis, se apresenta como o ideal de manejo de 
pastagens, tanto no aspecto técnico e econômico como no ambiental. 
  
 O Manejo de Pastagem Ecológica é o melhor caminho para a recuperação racional e 
natural de pastagens degradadas, dispensando no processo a mecanização do solo e a 
adubação com adubos altamente solúveis. 
 
 
 
 Alguns exemplos de recuperação de pastagens, com a Pastagem Ecológica: 
 

  
UD da Fazenda Rancho Novo – Guarapari ES 

2004: Antes da implantação do projeto: Pastagem 
pouco densa e solo desprotegido. 

UD da Fazenda Rancho Novo – Guarapari ES 
2005: Um ano após a implantação do projeto: Melhor 

cobertura do solo e abundância de capim. 

 
 

  
Fazenda Ecologia – Área degradada, utilizada em 
Pastoreio Contínuo, antes da divisão em piquetes. 

Mesma área, após alguns anos, recuperada pela 
Pastagem Ecológica, sem qualquer mecanização. 

 
 



 20 

 

  
UD de Terra Nova do Norte – MT  - Coopernova. 

Durante a implantação do projeto  
Mesma área, alguns meses após a implantação do 

projeto de Pastagem Ecológica. 

 
 As pastagens não se degradam de forma homogênea. Mesmo em pastagens em 
estágios avançados de degradação, existem áreas em maior e menor grau de degradação. 
Se a pastagem for uma área contínua, não se pode tratar de forma diferente as áreas em 
diferentes estágios de degradação.   Por isto, a primeira providência na reforma racional de 
pastagens, é a sua divisão em piquetes ou parcelas, que além de possibilitar o Manejo 
Racional, permitirá tratar de forma diferenciada cada um dos piquetes. 
  

O Pastoreio Racional Voisin e a Pastagem Ecológica são excelentes "ferramentas"  
para a recuperação racional de pastagens degradadas. 
 

RECUPERAÇÃO  RACIONAL  DE PASTAGENS DEGRADADAS

PQ- 13PQ- 15

PQ- 18
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PQ- 01
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 Ao dividir uma área de pastagem como na figura da página anterior, torna-se possível 
classificar os piquetes de acordo com o grau de degradação: 
• Piquetes numerados em cor azul: piquetes com degradação leve.  Nestes piquetes, as 

pastagens podem ser recuperadas apenas com o manejo correto, sem nenhum 
procedimento oneroso, apenas com períodos de repouso e de ocupação convenientes; 

• Piquetes numerados em cor amarela: piquetes com degradação média. Nestes, a pastagens 
vão necessitar de cuidados especiais: repouso mais prolongado, a fim de beneficiar as 
forrageiras e enriquecimento da pastagem com semeio ou plantio de novas forrageiras, 
tanto gramíneas como leguminosas; 

• Piquetes numerados em cor vermelha: piquetes com degradação severa. Estes são os 
únicos piquetes onde a pastagem necessitará de procedimentos mais intensos para a sua 
recuperação. Nestes piquetes, dependendo do grau de degradação, pode ser necessário, 
uma vedação duradoura e até uma a reforma completa, com mecanização e novo semeio. 
Porém isto é feito apenas em uma parte mínima dos piquetes, resultando em substancial 
economia e permitindo que os demais piquetes possam ser usados racionalmente, mesmo 
durante a recuperação da pastagem. 

 
6 - CERCA ELÉTRICA PADRÃO FAZENDA ECOLÓGICA – A VIA BILIZAÇÃO 
TÉCNICA E ECONÔMICA DA PASTAGEM ECOLÓGICA: 
 

Ao constatar que para o manejo correto das pastagens eram necessárias muitas 
divisões, envolvendo gastos consideráveis em cercas, passei a usar na Fazenda Ecológica a 
tecnologia da Cerca Elétrica.  Depois de algum tempo, chegamos a um padrão de cerca 
elétrica, que pelo uso de alguns elementos exclusivos, que reduziam o custo e tornavam a 
cerca mais funcional, chamamos de "Cerca elétrica padrão Fazenda Ecológica". 

Diferentemente do que muitos imaginam, a cerca elétrica é mais econômica, eficiente 
e funcional que a cerca convencional. É também mais ecológica, por usar menor quantidade 
de materiais que a convencional. A cerca elétrica não traz também nenhum perigo para os 
humanos ou os animais, por utilizar um tipo de eletricidade que assusta, mas que é inofensiva. 
Como nos projetos de manejo racional de pastagens existe a necessidade e grandes extensões 
de cercas, a cerca elétrica concorre para a viabilização econômica do projeto.  As cercas 
elétricas no padrão desenvolvido na Fazenda Ecológica que emprega alguns equipamentos e 
elementos exclusivos, agregando à cerca as seguintes qualidades desejáveis: eficiência, 
segurança, funcionalidade, economia e durabilidade. 

 
A seguir alguns pontos de destaque da cerca elétrica padrão Fazenda Ecológica: 

 
Equipamentos: 

    
Máquina de fazer molas (porteiras e chaves) Bate – estaca 

Madeira serrada 
Bate-estaca 
Vergalhão 

Bate-estaca 
Eucalipto tratado 
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Peças artesanais:  
 
• Cabo para porteira artesanal: 
 

  
Cabo para porteira de mola com ganho de duplo engate 

(20 % do custo da peça industrializada) 
Opção de cabo de porteira 

industrializado 
 
 
 
 

• Chave interruptora artesanal: 
 

   
Chave: posição ligada Chave: posição desligada Opção  industrializada 

O preço de custo da chave artesanal é de R$ 1,50 quando a industrializada chega a R$ 40,00 
 
 
 

• Cerca móvel artesanal: 
 

   
Terminal com corrente e chave Poste Terminal com mola 

 
 
 A cerca padrão Fazenda Ecológica, foi concebida inicialmente com três fios: 
 
• Os dois de cima, isolados e eletrificados; 
• O de baixo, sem isolamento e ligado ao "terra"  do aparelho eletrificador. 

 
 

Posteriormente, verificou-se que em alguns casos não havia necessidade de três fios, 
podendo ser apenas 2 e em alguns casos só um. Desta forma, o padrão foi alterado, como 
é mostrado nos esquemas a partir da próxima página. 
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Esquema de piqueteamento com Cerca Elétrica padrão Fazenda Ecológica, em três níveis de 
segurança: 
• Usa-se “faixas” de até três piquetes ou “fatias”, com uma única saída para o corredor; 
• A divisão dos piquetes ou “fatias” em uma mesma faixa, pode ser feita do cerca fixa (com porteira) ou  

móvel. 
 

 
 
2): Esquema  da cerca  de 3 fios: 
 

 

1 2 3 

C O R R E D O R 

1º DIA 

2º DIA 

3º DIA 

CERCA   DOS CORREDORES  E 
ÁREAS  DE LAZER:  3    F I O S 

CERCA   DAS  FAIXAS 
2   F I O S 

CERCA   DAS  FATIAS 
1   F I O 

F A I X A 

 1ª FATIA  

2ª FATIA  

3ª FATIA  

 ÁREA DE 
LAZER  

1 CERCA DOS CORREDORES E 
ÁREAS DE LAZER  :  3  FIOS 

CHOQUE 

CHOQUE 

TERRA 

90 CM 

ISOLADOR  DE PARTIDA - CASTANHA ISOLADOR  DE LINHA - TUBO 

� 20 M  � � 20 M  � � 20 M  � � 20 M  � 

�------------------------------------ ATÉ  300 M  --------------------------------------� 
SOLO 

Chave 

Ponte 

130 CM 

50 CM 
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3): Esquema da cerca de 2 fios: 
 

 
 
 
 
4): Esquema da cerca com 1 fio: 
 

 

2 CERCA   DAS FAIXAS:    2  FIOS 

CHOQUE 

TERRA / CHOQUE 
REVERSÍVEL 

60 CM 

ISOLADOR  DE PARTIDA - CASTANHA ISOLADOR  DE LINHA - TUBO 

� 20 M  � � 20 M  � � 20 M  � � 20 M  � 

�---------------------------- ATÉ  300 M  ------------------------------------------� 
 

Chave 

Chave 

3 CERCA   DAS FATIAS:  1  FIO 

CHOQUE 80 CM 

ISOLADOR  DE PARTIDA - CASTANHA ISOLADOR  DE LINHA - TUBO 

� 20 M  � � 20 M  � � 20 M  � � 20 M  � 

�---------------------------------------- ATÉ  300 M  ----------------------------------� 

SOLO 

Chave 

110 CM 

SOLO 
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7. SISTEMA DE PASTOREIO RACIONAL VOISIN: BASE TÉCNICA E 
CIENTÍFICA DA PASTAGEM ECOLÓGICA: 

 
O Sistema de Pastoreio Racional Voisin (lê-se: voazan) é um sistema de manejo 

intensivo, que possibilita um equilíbrio entre os três elementos: solo–pastagem–gado, 
onde cada elemento tem um efeito positivo sobre os outros dois.  Através de procedimentos 
simples, transformamos o gado, que no sistema convencional é um predador da pastagem 
(e como conseqüência, também do solo), num excelente beneficiador do sistema.  
O procedimento básico consiste na conveniente divisão das pastagens, de modo a ser 
possível fazer valer as “4 Leis Universais do Pastoreio Racional”, magistralmente 
enunciadas por André Voisin no seu principal livro, “Produtividade do Pasto”, publicado 
inicialmente em 1957.   

Leis Universais do Pastoreio Racional. (VOISIN, 1974): 

André Voisin estabeleceu as bases para uma pecuária sustentável ao longo das quase 1000 
páginas dos seus principais livros: “Produtividade do Pasto” e “Dinâmica das Pastagens”, 
publicados no Brasil em 1974 e 1979 respectivamente.  Porém, num toque de gênio, resumiu 
os principais conceitos em quatro “leis universais”, que poderiam ser expostas em apenas uma 
página!  As duas primeiras leis se destinam ao pasto e as duas últimas ao gado.  
 

Primeira Lei, “lei do repouso” ou primeira lei dos pastos:  

 “Para que o pasto cortado pelo dente do animal possa dar a sua máxima produtividade, 
é necessário que entre dois cortes consecutivos tenha passado um tempo que permita ao pasto: 
a)Armazenar em suas raízes as reservas necessárias a um começo de rebrote vigoroso; 
b)Realizar sua ‘labareda de crescimento’ ou grande produção diária de massa verde.” 
(O período de repouso necessário varia com a situação geográfica, a estação do ano, as 
condições climáticas e a fertilidade do solo e demais condições ambientais).  
 
 Os tempos de repouso não são iguais durante todo o ano, havendo períodos de 
crescimento acelerado e outros de crescimento lento ou quase nulo.  Em média, os piquetes de 
um sistema de Pastoreio Racional Voisin são ocupados de seis a oito vezes, durante o ano, em 
qualquer das regiões do Brasil. Nos períodos mais favoráveis do ano, os piquetes chegam a 
serem usados com intervalos entre pastejos, de 28 a 35 dias. Por outro lado, nos períodos 
críticos em algumas regiões, esse intervalo pode ultrapassar 120 dias.  

 

 O processo de desenvolvimento do capim pode ser mais facilmente compreendido 
observando-se a sua “curva sigmóide de crescimento” apresentada na próxima página. A 
figura representa o que acontece com o pasto durante o seu período de repouso, após cada 
corte (pastejo):  
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 O Sistema de Pastoreio Voisin tem teoricamente uma capacidade de produção de 
forragem três vezes superior ao Sistema de Pastoreio Contínuo. Esta informação teórica é 
facilmente comprovada na prática do campo.  

Segunda Lei, “lei da ocupação” ou segunda lei dos pastos: 
 “O tempo global de ocupação de uma parcela ou piquete deve ser o suficientemente 
curto de modo a não permitir que uma planta cortada pelos animais no início da ocupação seja 
novamente cortada antes que os animais deixem o piquete”  

A finalidade fundamental dessa lei é não permitir que os animais comam sucessivamente os 
rebrotes do capim, provocando o esgotamento de suas reservas e a conseqüente degradação 
das pastagens.    

É o atendimento dessas duas primeiras leis que propicia a tão grande diferença de rendimento 
ou produtividade do pasto do Pastoreio Racional Voisin em relação ao Pastoreio Contínuo.  
 
Terceira Lei, “lei da ajuda” ou primeira lei dos animais: 
 “É preciso ajudar os animais que possuam exigências alimentares mais elevadas a 
colherem a maior quantidade de pasto e que este pasto seja da melhor qualidade possível” 
Quanto menos trabalho de rapagem (ou terminação do pastoreio) se imponha ao animal, mais 
pasto ele colherá. 
 
Dois grupos: “desnate”  e  “repasse”: 

 
 Uma maneira eficaz de melhor atender às necessidades dos animais mais exigentes é a 
divisão dos animais que vão participar do pastoreio, em dois grupos, sendo um grupo menor, 
composto dos animais que se pretende beneficiar e o outro grupo com os animais 
restantes.  No pastoreio de cada piquete, o primeiro grupo (menor) entra na frente, durante a 
metade do tempo de ocupação do piquete, fazendo apenas o “desnate”, ou seja, colhendo com 
maior facilidade a melhor parte do alimento. Na segunda metade do período de pastoreio, 
entra o segundo grupo (maior), fazendo o “repasse” e consumindo o pasto até a altura 
adequada.  Para que esse esquema surta os melhores efeitos, o primeiro grupo deverá ser bem 
pequeno em relação ao total de animais, de modo que lhe seja fácil colher a melhor parte do 

 CURVA SIGMÓIDE DE CRESCIMENTO 

T =  TEMPO 
        ÓTIMO 
DE REPOUSO 

 

Faixa de pastejo no Sistema Voisin 

Faixa de pastejo no pastoreio contínuo 
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alimento, em quantidade e qualidade. Uma boa relação é 30% dos animais no primeiro e 70% 
no segundo grupo. 
 
Quarta Lei, “lei dos rendimentos regulares” ou segunda lei dos animais: 
 “Para que o animal (bovino) produza rendimentos regulares, ele não deve permanecer 
mais que três dias em uma mesma parcela. Os rendimentos serão máximos, se o animal não 
permanecer no piquete mais que um dia.” 
 
 Essa lei tem a finalidade de evitar uma variação na produção animal, seja na 
quantidade de leite produzida, no crescimento ou no ganho de peso dos animais em 
engorda.  Quando um animal é colocado a pastar em um piquete, ele atinge o seu rendimento 
máximo logo após o primeiro dia. O rendimento decresce, à medida que o tempo de 
permanência no piquete se prolonga. Esse fato é uma conseqüência direta da terceira lei, pois, 
à medida que o pasto fica mais “rapado”, o animal colherá quantidades cada vez menores de 
um pasto de qualidade cada vez mais inferior.  Com uma permanência de três dias ou menos, 
esse decréscimo no rendimento é menos sensível, devido a mecanismos compensatórios 
próprios do metabolismo dos animais. Porém, com uma permanência de mais de três dias, a 
dificuldade crescente na “colheita” e a queda da qualidade do alimento resultará num 
decrescente rendimento na nutrição do animal, o que refletirá numa menor produção leiteira, 
ou num crescimento ou ganho de peso mais lento.                                        
 

8. DIVULGAÇÃO DA PASTAGEM ECOLÓGICA:  
  
 A partir de 1993, quando os resultados com a implantação da Pastagem Ecológica na 
Fazenda Ecológica Santa Fé do Moquém se mostraram indubitavelmente promissores, a 
socialização dos conhecimentos que estávamos adquirindo passou a ter grande importância 
para mim. No início eu disponha apenas de um artigo-relatório, do qual eu distribuí centenas 
de cópias "xérox".  Após a primeira reportagem sobre a fazenda que saiu no jornal "A Gazeta" 
de Cuiabá, dia 1o de outubro de 1966, a divulgação tomou um rumo que eu nem imaginava 
possível naquela época. Houve grande interesse da imprensa local e regional, de modo que em 
pouco tempo já contabilizávamos um grande número de publicações sobre o assunto.  Até 
hoje, já foram dezenas de reportagens em revistas, jornais e na TV, dezenas de artigos 
técnicos, um vídeo curso, 4 livros exclusivos e participação em outros dois. 
 
 Abaixo a relação das publicações, que inclui apenas matéria de minha autoria, sem 
incluir as reportagens publicadas por  revistas e jornais. 
 
 A- Artigos em Jornais e Revistas: 
 
1. MELADO, Jurandir. Consciência Ecológica:  Formação de pastagem em pleno Cerrado.  

A Gazeta, Cuiabá,  19 nov. 1.996.  p. 8B  e  26 nov. 1.996.  p. 4B. 
2. MELADO, Jurandir.  Pasto Ecológico:  A Pecuária em Paz com a Natureza.  Jornal Rural. 

Cuiabá, julho/1997  pg. 3 
3. MELADO, Jurandir.    Método Voisin: Ver para crer, sem pagar para ver.  A  Gazeta,  

Cuiabá,  21/10/97 - pg. 3-B  e  28/10/97 - pg. 5-B 
4. MELADO,  Jurandir.  A Pastagem Ecológica e o Reverso da Medalha . Jornal  Gazeta 

Mercantil – Mato Grosso,  18/12/1998, pg. 2 
5. MELADO,  Jurandir.  Pecuária: Qualidade e Produtividade. Jornal  Gazeta Mercantil – 

Mato Grosso,  07/01/1998, pg. 2 
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6. MELADO,  Jurandir.  Pastagem Ecológica: Alternativa para o Desmatamento e as 
Queimadas. Jornal  Gazeta Mercantil – Mato Grosso,  17/06/1998,  pg. 2 

7. MELADO, Jurandir. Araguaia: Reflexão antes da Reconstrução. Jornal Gazeta Mercantil 
– Mato Grosso, 29/12/1998, pg. 2. 

8. MELADO,  Jurandir.  Fazenda  Ecológica – Um conceito para o Terceiro Milênio. Jornal  
Informe Geral, Cuiabá – MT, dez/1.999, pg. 7 

9. MELADO, Jurandir. Pastagem Ecológica – Importante passo em direção à produção de 
carne e leite ecológico.  Viçosa,  CPT, Revista Tecnologia e Treinamento n. 12 – set/99, 
pg. 33. 

10. MELADO,  Jurandir.  Alternativas às Queimadas. Jornal Gazeta Mercantil – Mato  
Grosso,  23/03/2000, pg. 2 

11. MELADO, Jurandir.  Fogo pode ser benéfico no pasto ? . Jornal Gazeta Mercantil – Mato 
Grosso,  07/04/2000,  pg. 2. 

12. MELADO, Jurandir.  A vez da Carne Ecológica.  Revista Produtor Rural, Ed. 94 –  
FAMATO – Cuiabá – MT – Out./2000,   pg.  37. 

13. MELADO,  Jurandir. A Pecuária Ecológica.  Jornal Gazeta Mercantil – Mato Grosso,  
Cuiabá- MT,  07/03/2001. Pg. 2. 

14. MELADO,  Jurandir.  Pastoreio Racional Voisin – solução para qualquer escala.  Revista 
Produtor Rural Ed. 98 – FAMATO, Cuiabá - MT,  Março/ 2001,  pg.  50. 

15. MELADO, Jurandir.  Carne Ecológica.  Revista Brasileira de Agropecuária  n. 9 – Março 
de 2001, Editora Escala, São Paulo – SP.  P.  81-82. 

16. MELADO, Jurandir. Voisin e Pastagem Ecológica podem salvar o Pantanal do Fogo. 
Jornal Agropecuário,  Cuiabá, maio 2001. Pg. 10. 

17. MELADO, Jurandir.  Pecuária e a Preservação do Pantanal Mato-grossense.  Jornal “A 
Gazeta” –  Suplemento Natureza – Cuiabá, 01/08/2001. Pag. 5. 

18. MELADO,  Jurandir.  Pastagem Ecológica: Sistema Voisin Silvipastoril.  Revista 
Agroecologia Hoje Vol: 15 (julho-agosto-2002), editora Agroecológica, Botucatú , SP, 
2002. Pag: 25-27. 

19. MELADO, Jurandir. Pastagem Ecológica: reconhecimento alcançado. Jornal “Folha do 
Estado”, Cuiabá, MT, 12-12-2002, pág. 3B.  

 
B - Videocurso: 
 
20. MELADO, Jurandir. Formação e Manejo de Pastagem Ecológica. Viçosa, CPT, 1999.     

70 p. (Manual Técnico do Videocurso de mesmo título) 
 
C - Publicações na Internet: 
 
Conferência Virtual: 
21.  MELADO, Jurandir.  Pastagens Ecológicas: o habitat natural do Bovino Orgânico.  

Primeira Conferência Global Virtual sobre Produção Orgânica de Bovinos de Corte.  
Internet, Embrapa Pantanal, Corumbá- MS e Universidade do Contestado, Concórdia – 
SC,  de  02/09/2002  a  15/10/2002. 14 p. 
Links para a Conferência Virtual: "Pastagens Ecológicas - o habitat natural do Bovino Orgânico": 
Em português: 
http://www.cpap.embrapa.br/agencia/congressovirtual/pdf/portugues/03pt04.pdf 
Em Inglês: 
http://www.cpap.embrapa.br/agencia/congressovirtual/pdf/ingles/03en04.pdf 

 
22. Artigo: Manejo Sustentável de Pastagens – Pastagem Ecológica – uma alternativa 

para a pecuária da Amazônia: 
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Links: 
 http://www.estacaovida.org.br/vida/inicio.php?session_id=35&id=3596 
  http://www.fazendaecologica.com.br/news/news.asp?codigo=329 

 
23. Artigo: Manejo Sustentável de Pastagens – Pastagem Ecológica uma alternativa 

racional para a pecuária brasileira. 
Links: 
http://www.ambientebrasil.com.br/noticias/index.php3?action=ler&id=20061 
http://www.riosvivos.org.br/canal.php?canal=34&mat_id=7244 

 
 

24. Artigo: Pastoreio Voisin e Pastagem Ecológica: Bases para uma Pecuária 
Sustentável. 

Links: 
http://www.ambientebrasil.com.br/noticias/index.php3?action=ler&id=21874 
http://www.portalagricultura.com.br/Paginas/Artigos/visDetalhes.aspx?ch_top=71 

 
 

25. Artigo: Pastagens Sustentáveis: um sonho Possível: 
Links: 
http://www.fazendaecologica.com.br/news/news.asp?codigo=323 
 
http://www.portalagricultura.com.br/Paginas/Artigos/visDetalhes.aspx?ch_top=76 
 
http://www.ambientebrasil.com.br/noticias/index.php3?action=ler&id=28797 
 
http://www.valeverde.org.br/html/clipp2.php?id=7545&categoria=Agricultura 
 
http://www.ambienteemfoco.com.br/?p=2415 
 
26. Artigo: Pastagem Ecológica de, no site do CPT - Revista Tecnologia e 

Treinamento: 
http://www.tecnologiaetreinamento.com.br/sessao.php?go=materiastecnicas&mat=0208 
 
 
 
D – Livros e Capítulos de livros: 
 
27. MELADO,  Jurandir.  Manejo de Pastagem Ecológica – Um Conceito Para o Terceiro 

Milênio .  Aprenda Fácil Editora, Viçosa – MG, 2000. 224 p. 
28. PETRONE, Vicenzo;  SMERALDI, Roberto; VERÍSSIMO, Adalberto; GUIMARÃES, 

Sérgio Henrique; MELADO , Jurandir ;   IRIGARAY, Carlos T. Hugueney.  A 
Amazônia  Encontrando soluções.  Brasília – DF: Editora da Embaixada da Itália, 2.002. 
270 p. 

29. MELADO, Jurandir.  Manejo Sustentável de Pastagens – Sem o uso do fogo. Brasília – 
DF: Editora da Embaixada da Itália, 2002, 60 p. 

30. MELADO, Jurandir.  Pastagens Ecológicas o habitat natural do bovino Orgânico.  In: 
Anais do 1º  e do 2º Encontro de Biomassa: Adubos Orgânicos e Manejo da Biomassa 
2001 e 2002. Editora Egroecológica, Botucatu – SP,  2003. Pag.  141 – 157. 

31. MELADO,  Jurandir. Pastoreio Racional Voisin: Fundamentos - Aplicações - Projetos.  
Aprenda Fácil Editora, Viçosa – MG, 2003, 300 p. 
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Principais publicações (Constantes do anexo: em exemplares a serem doados à biblioteca da 
Câmara de Comércio E Industria Brasil Alemanha): 

 

   
Vídeo-curso : Melado (1999) Livro : Melado (2000) Livro : Melado ( 2003) 

 

   
Livro: Melado e outros (2002)  Livro: Melado (2002) Livro: Melado e outros (2002) 

 
9. REPLICABILIDADE: 
  
 A Pastagem Ecológica tem sido indicada como alternativa para a pecuária sustentável 
por vários programas e instituições voltadas para o desenvolvimento sustentável que incluiu a 
tecnologia como uma das estratégias: 
• Programa Fogo, da Cooperação Itália/Brasil, desde 2.000; 
• SENAR – MT (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – MT), 2001 E 2003;  
• Programa VidAmazônia, do GEF/PNUD/PRONATURA, 2003; 
• Programa Cordão de Mato, do Pro-Natura/White Martins, 2003; 
• FUNDENOR – Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional, Campos –

sob Patrocínio do Instituto Pró-Natura, 2003: 
• Prefeitura Municipal de Maria da Fé – MG, 2004; 
• Projeto Gestar Portal do Amazônia. Instituto Centro de Vida – MMA/ ICV 

(www.icv.org.br), Terra Nova no Norte MT, 2005; 
• Projeto Terra Sem Males, Fundo inglês para o Desenvolvimento, Jí-Paraná - RO, 

2005; 
• Programa Gestar Araguaia – MMA, 2005; 
• INCAPER – Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, 2003 e 2006; 
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• Programa AQUABIO (Proteção das cabeceiras do Rio Xingu), - 
MMA/UNESCO/Instituto Floresta, 2006; 

• Programa ProAmbiente - SDS-MMA/Embrapa/IPAM/FASE) Apoio SPRN/PPG7,  
Belém, 2006; 

• Fundação para Conservação do Bosque Chiquitano, Santa Cruz de la Sierra – Bolívia, 
2006. 

• Projeto "Gerência de Mercados de Energia Renovável" – BRASUS – Brasil 
sustentável, 2007; 

• Projeto "Rede 163 Sustentável + Xingu", do MMA , 2007; 
• Plano de Desenvolvimento Comunitário Sustentável para o Sul do ES – Instituto Pro-

Natura Internacional / Shell, 2007; 
 
 A Pastagem Ecológica também tem sido escolhida por inúmeros produtores 
individuais, que contrataram projetos particulares para suas propriedades; 
 Quando um proprietário se decide por um projeto de Pastagem Ecológica, quase 
sempre concorda também em incluir o adjetivo "Ecológica" ao nome original da fazenda, 
como uma sinalização do novo conceito para a propriedade a partir da implantação do projeto. 
 
Alguns projetos implantados (Capa do projeto encadernado): 
 

   
Fazenda Talismã – N. Sa. 
Livramento – MT  - 1998 

Fazenda São João dos Canoeiros 
Brasnorte – MT - 2002 

Fazenda de Gilberto Machado 
Santa Maria Madalena - RJ - 2003 

 

   
Projeto da Faz. De Adão Roncete. 

Itaperuna -  RJ - 2004 
Proj. da Faz. de João G. Sampaio. 
São Miguel do Anta – MG - 2004 

Proj. da Fazenda Monte Líbano 
Itaperuna – RJ - 2005 



 32 

Projetos mais recentes: 
 

   
Projeto da Fazenda Ecológica 
Recreio – Planaltina DF -  2006 

Projeto da Fazenda Sorcil – Nova 
União do Sul – MT - 2007 

Projeto do Rancho Ecológico – 
Guarapari – ES - 2007 

 
 
10. PASTAGEM ECOLÓGICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS DA PECUÁRI A 

SUSTENTÁVEL. 
(Texto básico da palestra a ser proferida por Jurandir Melado na Mesa Redonda:             
"Pecuária Sustentável e aquecimento global", dia 04-10-2007 no V CBA – V Congresso 
Brasileiro de Agroecologia    – Guarapari – ES.) 

 
Pecuária e o aquecimento global: 
 

O enfrentamento dos problemas relacionados ao aquecimento global e as ações para 
atenuar as suas causas e conseqüências serão provavelmente a primeira grande luta a envolver 
toda a humanidade, independente de raças, credos ou nacionalidades. 

O aquecimento global, considerado até pouco tempo assunto exclusivo da comunidade 
científica (e para muitos, de ficção científica), tornou-se hoje tema de interesse geral, sendo 
discutido em todas as esferas, com os “vilões” se revezando no interesse dos estudiosos e da 
mídia. Os efeitos aparecem por toda parte; do derretimento de geleiras em todo o mundo ao 
furacão “Catarina”, ocorrido no Brasil em março de 2004, que tornou necessário re-escrever 
os livros de ciência que diziam: “É impossível haver furacões no Atlântico Sul” (Gore, 2006). 

Recente relatório da FAO intitulado “Livestock’s long shadow” (Longa sombra da 
pecuária) colocou a produção pecuária mundial como uma grande vilã, colocando-a quanto a 
produção CO2 (ou equivalente), acima do sistema mundial de transportes, consumidor voraz 
dos combustíveis fósseis.  Este relatório descreve em detalhes o impacto da criação de 
animais, ruminantes ou não sobre o aquecimento global. 

Os valores se apresentaram assim tão elevados, por incluir no total não só todas as 
espécies animais da porteira para dentro, como também toda a cadeia produtiva da pecuária, 
incluindo o transporte, grande consumidor de energia fóssil.  A realidade, porém é que a 
pecuária tem mesmo grande responsabilidade pelo aquecimento global, começando pelo 
desmatamento e queimada de florestas para o estabelecimento de pastagens e chegando à 
produção de metano pela fermentação ruminal e a fermentação anaeróbica dos dejetos. 
O principal estrago ocorre na hora do desmatamento e queimada, já que a queima de cada 
hectare de floresta, com 250 T de matéria seca, lança ao espaço 500 T de CO2.   Com a 
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posterior lavra do solo para a agricultura, ocorre a “queima” da matéria orgânica reduzindo 
seu teor. Supondo uma redução de 3,50 % para 1,5 %, são mais 80 T de CO2 lançados no ar. 

A fermentação ocorrida no rumem de um bovino de corte em pastejo, produz de 40 a 
70 Kg/animal/ano de metano (CH4), gás que tem um  “efeito estufa”  25 vezes mais potente 
que o  CO2., resultando entre 1 e 1,7 T/animal/ano de CO2 equivalente.   No processo 
metabólico dos ruminantes, perde-se na forma de metano, de 2% (rações concentradas) a 18% 
(pastagem de má qualidade e baixa proteína bruta) da energia fornecida pelos alimentos.  
Sendo um valor aceito como médio, em torno de 6% (Primavesi, 2007). 

Em sistemas com confinamento intensivo, onde a dieta pode chegar a 90% de 
alimentos concentrados, a produção de metano poderá ser reduzida 2% da energia bruta 
ingerida. Porém ocorre a transferência do problema para a área agrícola, produtora dos grãos. 
Estas áreas, quando ocorrem problemas de arejamento (compactação ou encharcamento) e o 
aporte de nitrogênio, sejam pela adubação mineral, orgânica ou mesmo pela fixação biológica 
e em presença de nitratos, gera o Óxido Nitroso (N2O) que é 250 vezes mais eficiente na 
retenção de calor (efeito estufa) que o CO2.  Outro problema sério das criações intensivas 
(confinadas) de animais é a grande quantidade de dejetos produzidos, cuja fermentação 
anaeróbica produz o metano. 

Visto que a produção de metano não pode ser dissociada da pecuária e que a atividade 
pecuária não pode ser suprimida nem mesmo reduzida, o que então poderá ser feito, para 
reduzir os seus efeitos no aquecimento global? Muita coisa pode e está já sendo feita! Porém 
numa escala que ainda longe da desejável e necessária!! Já existem tecnologias capazes de 
mitigar os efeitos da pecuária sobre o aquecimento global, algumas delas capazes mesmo de 
transformar a pecuária de vilã, em heroína, contribuindo para o seqüestro de carbono 
atmosférico !! 

Na realidade, o aumento da camada de gases de efeito estufa é apenas uma das causas 
do aquecimento global.  Esta camada de gases funciona apenas como um cobertor, que não 
tem a capacidade de aquecer, mas sim de conservar o calor do corpo, neste caso a terra.   

Um solo sem cobertura vegetal ou com cobertura escassa, como ocorre com as 
pastagens degradadas ou em regime de super-pastejo, são verdadeiros espelhos devolvendo 
calor ao espaço na forma de ondas longas ou radiação infravermelha. Em todo o mundo 
existem muitas áreas que emitem calor em excesso (acima de 300 W/m2), contribuindo para o 
aquecimento global.  No Brasil estas áreas se concentram no Semi-árido Nordestino e nas 
regiões Sudeste e Centro-Oeste. 

Por outro lado, uma boa cobertura vegetal, que é hidrotermoreguladora, é a melhor 
forma de manter um clima com menor amplitude térmica, que é o desejável.  Por exemplo: no 
Deserto do Saara, a temperatura varia de 0 ºC durante a noite a 50 º C durante o dia; já na 
Floresta Amazônica, a temperatura varia apenas de 28 ºC a 38 ºC da noite para o dia.  A 
temperatura média é maior na Floresta que no Deserto, porém a amplitude térmica no deserto  
é 5 vezes maior. Surge então a seguinte pergunta: qual dos dois locais é mais favorável à 
vida? 
 
 
Pastagem Ecológica e serviços ambientais da pecuária sustentável: 
 
 A pecuária convencional e extensiva, baseada no pastoreio contínuo, fator que mais 
contribui para a degradação das pastagens e a pecuária super-intensiva, baseada em 
confinamentos, não são sustentáveis.  Para alcançar a sustentabilidade a pecuária precisa ter 
no seu alicerce o Manejo Sustentável das Pastagens, de forma a garantir de forma natural 
sustentável, em qualidade e quantidade a alimentação dos animais, que está na base da 
pirâmide da produção pecuária. 
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A sustentabilidade de uma pastagem só é obtida, quando se encontra um meio de 
conciliar os interesses dos animais com as necessidades das pastagens.  Pastagens e animais 
têm interesses naturalmente conflitantes. Sem um controle do pastoreio, os animais acabam 
por degradar e destruir a pastagem.  No sistema convencional, com o manejo (ou melhor, o 
não-manejo) através do pastoreio contínuo, os animais se tornam verdadeiros predadores das 
pastagens, causando a sua degradação e consequentemente a degradação do solo. 

A tecnologia capaz de conciliar os interesses de animais e pastagens, o Pastoreio 
Racional, hoje conhecido por Pastoreio Racional Voisin, foi formalizada por André Voisin 
e publicada há exatos 50 anos, através da primeira edição francesa de sua obra prima: 
"Productivité de l'Herbe" – Produtividade do Pasto – também publicada no Brasil em 1975 
pela Editora Mestre Jou.  

Aqueles que temem reduzir seus ganhos para alcançar a sustentabilidade terão uma 
grata surpresa: vão constatar que a Pecuária Sustentável, que é ótima para a saúde do Planeta, 
é também a maior amiga do “bolso" do pecuarista, pois além de minimizar o uso de insumos, 
gera ganhos significativos no quesito  produtividade. 

A Filosofia do trabalho do Voisin encontrou muitos seguidores em diversas partes do 
mundo, principalmente no Brasil, entre os quais me encontro.  Desde 1.987, desenvolvo uma 
experiência em minha  "Fazenda Ecológica", em Mato Grosso, com utilização do Pastoreio 
Voisin  na formação ecológica de pastagens no Cerrado. Esta experiência resultou numa 
tecnologia que denominei "Manejo de Pastagem Ecológica".   

A Pastagem Ecológica obtida no cerrado, sem desmatamentos, queimadas e arações do 
solo, pode ser também obtida a partir de uma pastagem qualquer, no curso de poucos anos, 
com a aplicação criteriosa do Pastoreio Racional Voisin, de uma diversificação das forrageiras 
e de uma arborização adequada. Os fundamentos da Pastagem Ecológica estão disponíveis em 
diversas publicações (Melado, 1999, 2000, 2002 e 2003) e no site: 
www.fazendaecologica.com.br.  

A Pastagem Ecológica é a tecnologia que melhores resultados pode apresentar para 
colocar a pecuária no lado positivo da luta contra o aquecimento global, pois a mesma 
disponibiliza diversos "serviços ambientais",  e outras vantagens para o produtor, 
possibilitando uma pecuária produtiva, sustentável e em equilíbrio com a natureza.  Por 
exemplo: 
• Aumento da capacidade de lotação das pastagens.  Com o emprego do Pastoreio 

Voisin, parte integrante da Pastagem Ecológica e que consiste basicamente na rotação 
racional das pastagens, tem se conseguido historicamente, 2 a 3 vezes a produtividade 
média da região onde é implantado. Hoje a média nacional de lotação é de 0,6 UA/ha 
(sendo 1 UA = animal de 450 kg). Com a elevação da média nacional para 1,2 UA/ha, 
coisa fácil com a Pastagem Ecológica, podemos ter o dobro de animais na mesma área ou 
mesmo reduzir a área para pecuária, mantendo o tamanho do rebanho. Abre assim a 
possibilidade de implantação de uma política nacional, proibindo novos desmatamentos 
para a expansão da atividade pecuária, resultando em maior preservação da Floresta 
Amazônica e do Cerrado. Evitando assim a emissão de CO2 ou equivalente.  No caso do 
cerrado, novas pastagens poderiam ser formadas, mas sem o desmatamento, como 
demonstrou ser possível a experiência desenvolvida na Fazenda Ecológica. 

• Recuperação natural de pastagens degradadas.  Esta recuperação ocorre graças 
principalmente ao manejo favorável (repousos suficientemente longos e ocupação por 
curtos períodos) proporcionado pelo "Manejo de Pastagem Ecológica", que inclui 
também a diversificação das forrageiras (biodiversidade) e a arborização em nível 
adequado. O resultado é um solo com três camadas de proteção: o dossel formado pelas 
árvores e forrageiras, os restos vegetais ou serrapilheira e a malha de raízes.  Isto aumenta 
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a capacidade de absorver e reter água (maior teor de M.O. no solo e efeito quebra-ventos), 
diminuindo a amplitude térmica  e prolongando o ciclo hidrológico. 

• Aumento da biodiversidade da pastagem.  A Pastagem Ecológica já prevê uma 
diversificação das forrageiras, esta diversificação é ainda favorecida pelo pastoreio 
intensivo. No pastoreio intensivo e racional (Voisin), o gado deixa o seu hábito natural de 
"pastejo seletivo", e adquire o hábito de "pastejo voraz". Se com o pastejo seletivo ocorre 
uma redução de espécies e o favorecimento das espécies mais rústicas (menos palatáveis e 
pouco produtivas), com o pastejo voraz, o gado consome todas as espécies (das mais às 
menos palatáveis), favorecendo a biodiversidade e as forrageiras mais vigorosas e 
produtivas.  A biodiversidade é também favorecida pela introdução de arbóreas de 
diversas espécies, de preferência  nativas. 

• Melhoria das condições de fertilidade e permeabilidade do solo. A deposição 
concentrada de dejetos, além da fertilização direta, aumenta o nível de matéria orgânica e 
estimula o desenvolvimento da biocenose do solo, que por sua vez promove 
disponibilização de nutrientes antes indisponíveis. O desenvolvimento de meso 
organismos como as minhocas e besouros, contribui para melhorar a estrutura do solo, 
tornando-o mais permeável e com maior capacidade de absorção e retenção de água.  

• Redução do nível de resíduos. Com a Pastagem Ecológica, ocorre um fortalecimento 
natural do trinômio Solo-Pastagem-Gado, onde cada elemento tem um efeito positivo 
sobre os outros dois.  O resultado é solo mais fértil, Pastagem mais vigorosa e animais 
bem nutridos e sadios. Isto resulta em economia de insumos (fertilizantes, defensivos, 
medicamentos e suplementos) com reflexo na economia e na diminuição do nível de 
resíduos nos produtos e no solo.   

• Controle natural de pragas, do pasto e do gado.  O sistema de rodízio das pastagens 
tem também um efeito na desinfestação da pastagem e do gado. Como o ciclo de vida dos 
parasitos (internos e externos) são geralmente menores que o período de repouso do pasto, 
as formas jovens das "pragas", tendem a morrer antes de conseguir re-infestar o gado. 
Com isto quebra-se o ciclo de desenvolvimento das pragas, conseguindo  sua redução sem 
o uso de remédios e defensivos. Menos remédios e defensivos significa além de economia, 
também a redução de resíduos poluentes. 

• Conservação dos recursos hídricos.  Pastagens densas, cobrindo totalmente o solo 
permeável e rico em matéria orgânica, retêm mais água contribuindo para a redução da 
erosão laminar, que assoreia os cursos d'água.  No sistema planejado para o Manejo 
Ecológico, são usados preferencialmente, bebedouros artificiais, evitando-se assim a 
contaminação das aguadas naturais e evitando que suas margens sejam danificadas pelo 
pisoteio do gado. 

• Diminuição da emissão de metano pelos animais. A alimentação mais abundante, 
variada e nutritiva resulta em melhor aproveitamento dos alimentos, com uma menor 
proporção de energia perdida na forma de metano ruminal. 

• Seqüestro de carbono. Com o Pastoreio Racional Voisin, a pastagem é utilizada em 
rodízio, de 6 a 8 vezes por ano, sempre quando o capim se encontra próximo do seu 
clímax de crescimento. Com isto as forrageiras são mantidas sempre em crescimento, 
maximizando o processo de fotossíntese e o conseqüente seqüestro de carbono. A maior 
parte das forrageiras consumidas pelo gado é devolvida ao solo através dos dejetos 
(sempre distribuídos homogeneamente pela área dos piquetes) aumentando o nível de 
M.O. do solo, com a conseqüente retenção do carbono.  A arborização, cujo "stand" (no de 
árvores/ha) adequado, é muito superior ao geralmente imaginado, contribui também para 
aumentar o nível de seqüestro de carbono pela pastagem. 

• Outras vantagens.  Além destes e de outros "serviços ambientais", o Manejo de 
Pastagem Ecológica traz ainda outros benefícios aos produtores: aumenta a docilidade 
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dos animais, diminuindo a mão de obra e evitando acidentes; diminui a distância 
caminhada pelo gado, reduzindo o desperdício de energia; facilita o controle dos 
animais e a administração da propriedade; acelera a terminação dos animais, 
antecipando a venda; antecipa o período reprodutivo das novilhas; facilita a obtenção 
da certificação orgânica da propriedade. 

 
Finalizando, dificilmente se encontrará tecnologia com maior poder de "revolucionar" a 

atividade pecuária, promovendo o seu desenvolvimento sustentável e colocando-a do lado 
positivo da luta contra o aquecimento global, que o Manejo Sustentável de Pastagens, com 
a Pastagem Ecológica e o Pastoreio Racional Voisin. 
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V – RESULTADOS E CONCLUSÃO. 
  

Dizem os sábios, que para demonstrar que uma idéia ou experiência tem possibilidade 
de se firmar como algo permanente, que ela tem que apresentar resultados incontestáveis e 
ininterruptos por pelo menos 10 anos. Esta citação reforça a imagem Pastagem Ecológica, que 
já conta com exatamente o dobro deste tempo, desde o início despretensioso, da experiência 
iniciada pelos "irmãos Melado" na Fazenda Ecológica, em 1987. 

Nestes 20 anos, este trabalho apresentou resultados num volume que eu julgaria 
improvável no início da caminhada. Após a sua aplicação como alternativa ao uso do fogo nas 
pastagens e como uma Tecnologia Limpa para a Pecuária, por programas governamentais e 
Institucionais a Pastagem Ecológica teve sua aceitação mais difundida e está se firmando 
como uma Política Pública. 

Como "uma imagem vale mais que 1000 palavras", vou procurar mostrar alguns 
resultados documentados por fotos: 

 
Alguns fatos marcantes mostram resultados alcançados em função do trabalho de 

desenvolvimento da tecnologia da Pastagem Ecológica: 
 

   
Palestra no Mestrado de Agricultura 

Tropical da UFMT, em 1997. 
Entrega de documentação a Ministro 

da Agricultura, na presença do 
Governador de MT, Cuiabá, 1997. 

Palestra no V Encontro 
Internacional de Pastoreio 
Voisin, Bagé -  RS, 2003. 

 

   
A Preservação do meio ambiente 
transformou a Fazenda Ecológica 
em Refúgio de animais silvestres 

Grupo de Bolivianos Visitam a Fazenda 
Ecológica: 

Primeiros visitantes estrangeiros, 2005. 

No ano seguinte, em 2006, Jurandir 
Visita a Bolívia para cursos e 

palestras. 
 

   
O Programa Fogo Adota a 

Pastagem Ecológica e Implanta 
Unidades Demonstrativas em MT 

A SEMA e Defesa Civil de MT 
adotam Pastagem Ecológica como 
opção contra o Fogo em Pastagens 

Livros sobre Pastagem Ecológica são 
entregues ao Senador Jonas Pinheiro, 

de Mato Grosso.  
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Folder referente a participação da Pastagem Ecológica no Programa VidAmazônia,  implementado pelo  

Pro-Natura Internacional, com recursos do GEF/PNUD, Região Noroeste de Mato Grosso, 2002. 
 

  
Folder referente ao convênio do Programa Fogo da Cooperação Italiana e SEMA/Defesa Civil de MT 

onde a Pastagem Ecológica foi escolhida como alternativa ao uso do fogo em Pastagens, 2006. 
 

   
Secretário de Desenvolvimento 

Sustentável do MMA recebe livro em 
reunião na Embaixada da Itália. 

Multiplicam-se os Cursos de Treinamento em Manejo Sustentável de 
Pastagens (Pastagem Ecológica) e visitas às UDs 

 

  
Pecuaristas aderem à Rede Nacional de Unidades Demonstrativas de Manejo Sustentável de Pastagens, criada pelo 

autor, com apoio Institucional do Programa Fogo, da Cooperação Brasil / Itália disponibilizando sues projetos 
particulares para visitação, contribuindo para o fomento da Pecuária Sustentável. 
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UD de Viçosa – MG 

Fazenda Ecológica Bom Jardim 
UD de Itaperuna - RJ 

Fazenda Ecológica Monte Líbano 
UD de Guarapari - ES 

Fazenda Ecológica Rancho Novo 
Três exemplos de projetos particulares que integram a Rede Nacional de Unidades Demonstrativas de Manejo 

Sustentável de Pastagens, fora da área de abrangência do Programa Fogo, patrocinador das primeiras UDs 
 
 
CONCLUSÃO: 
  
 Se a Pastagem Ecológica, que é na realidade um aperfeiçoamento do Sistema de 
Pastoreio Racional Voisin, é apresentada como a melhor alternativa para uma pecuária 
sustentável e produtiva, surge naturalmente uma pergunta crucial: porque então o Pastoreio 
Voisin não é adotado universalmente pelos mais importantes cursos de ciências agrárias do 
país e pesquisado exaustivamente pelos institutos oficiais de pesquisa?? 
 As respostas vêm sendo fornecidas por todos os autores de obras sobre o Pastoreio 
Voisin publicadas nos últimos tempos neste país e no exterior:  
• O Pastoreio Voisin, por ser uma tecnologia de processos, agroecológica e redutora do uso 

de máquinas e insumos, é contrário aos interesses dos fabricantes, divulgadores e 
comerciantes dos chamados "insumos modernos", que são os maiores financiadores das 
grandes universidades e institutos de pesquisas. Para um produtor de insumos, fomentar o 
Pastoreio Voisin equivale a dar um tiro no próprio pe!! 

• Apesar de ser baseada em conceitos simples, naturais e universais, o Pastoreio Voisin 
necessita para o sucesso, ser conduzido por quem entende do assunto. Muitos 
empreendimentos envolvendo o Método Voisin fracassaram, porque seus 
implementadores, por desconhecimento ou falta de atenção, não levaram a sério as "4 Leis 
universais do Pastoreio Racional", magistralmente formuladas por André Voisin.  O 
Pastoreio Voisin disponibiliza ao manejo de pastagens uma "velocidade", "potência" e 
"eficiência", comparáveis a um carro de corrida. Se não for "pilotado", de forma adequada 
e consciente poderá quebrar na primeira curva!! Porem, diferentemente, do carro de 
corrida, o Pastoreio Voisin é fundamentado em princípios simples e universais da 
natureza, facilmente assimiláveis por qualquer um, do técnico ao peão da fazenda. Basta 
então não se cometerem erros grosseiros, para que o sucesso seja inevitável!! 

 
 Até este ano, apesar do intenso trabalho que dedico a este assunto nos últimos 20 anos, 
jamais havia pensado em inscrevê-lo para concorrer a prêmios como este "Prêmio von 
Martius de Sustentabilidade", da Câmara de Comércio e Indústria Brasil – Alemanha.  Na 
realidade, ganhar ou não o prêmio, tem para mim uma importância secundária, já com a 
simples apresentação deste trabalho neste fórum, estarei fazendo o que para mim é realmente 
o mais importante: a divulgação e socialização dos conhecimentos envolvidos na Pastagem 
Ecológica em todos os canais que me forem disponibilizados! 
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VI – DESCRIÇÃO DOS ANEXOS: 

 

1. DVD/Videocurso "Formação e Manejo de Pastagem Ecológica", de coordenação 

técnica de Jurandir Melado, Editado pelo CPT – Centro de Produções Técnicas, 

Viçosa – MG, 1999.  (Inclui manual técnico com 70 páginas); 

2. Livro de Jurandir Melado: Manejo de Pastagem – Um Conceito para o Terceiro 

Milênio, Editado pela Aprenda Fácil Editora/CPT, Viçosa – MG, 2000, 224 páginas; 

3. Livro de Jurandir Melado: Pastoreio Racional Voisin – Fundamentos, Aplicações e 

Projetos, Editado pela Aprenda Fácil Editora/CPT, Viçosa – MG, 2003, 300 páginas; 

4. Livro de Jurandir Melado: Manejo Sustentável de Pastagens – Sem o uso do Fogo, 

Editado pela Embaixada da Itália no Brasil, Brasília – DF, 2002, 60 páginas; 

5. Livro de Co-autoria de Jurandir Melado: A Amazônia Encontrado Soluções, Editado 

pela Embaixada da Itália no Brasil, Brasília  – DF, 2002, 270 Páginas; 

6. Volume com coletânea de reportagens e artigos publicados em jornais, revistas e na 

Internet, sobre a Fazenda Ecológica, a Pastagem Ecológica e o Pastoreio Racional 

Voisin (cópias xérox); 

7. CD Contendo: 

a. Material de apresentação e divulgação do trabalho do Engenheiro Agrônomo 

Jurandir Melado:  

i. apresentações em Power Point; 

ii.  artigos/reportagens publicadas sobre a Pastagem Ecológica; 

b. Este trabalho em formato digital, em arquivo Word e em PDF; 

 

 

 

 

 

 

Jurandir Melado,  

Guarapari – ES, 24 de setembro de 2007. 


