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O Início de tudo: Formação Ecológica de Pastagens no Cerrado:
Em junho de 1.987 eu e meus irmãos Judismar Clemente Melado e Cláudio Mellado
adquirimos uma propriedade rural localizada no município de Nossa Senhora do
Livramento – MT, que mais tarde seria conhecida como Fazenda Ecológica Santa Fé
do Moquém.
A Fazenda Santa fé do Moquém seria apenas mais uma fazenda comum igual a
milhares de outras com as mesmas características iniciais, caso não tivesse ocorrido já
em 1.987, uma decisão dos proprietários de desenvolver na área uma experiência
inédita de formação ecológica de pastagens no cerrado que resultou em grande
sucesso.
O sistema utilizado na formação das pastagens excluiu os procedimentos
convencionais usuais como o desmatamento, o enleiramento e queima da vegetação e
a aração do solo. O método utilizado manteve intactos a vegetação e o solo, utilizando
apenas o semeio à lanço de uma mistura de variedades melhoradas de gramíneas e o
manejo controlado do gado em rodizio por piquetes previamente construídos com
cercas elétricas, com atenção às “Leis Universais do Pastoreio Racional”, de André
Voisin, de forma a favorecer o desenvolvimento das variedades forrageiras semeadas.
A experiência extremamente bem sucedida desenvolvida na Fazenda Ecológica, que
acabou transformando a fazenda num símbolo da pecuária sustentável e exemplo de
aplicação da tecnologia capaz de tornar o Cerrado autossustentável e produtivo.

Pastagem Ecológica: formalização, generalização e divulgação da
tecnologia.
Após um período inicial de grande expectativa, começaram a aparecer misturadas à
vegetação nativa as moitas do capim semeado, que em algum tempo predominava
sobre as gramíneas nativas de baixa qualidade forrageira, resultando numa pastagem
vigorosa, rica em biodiversidade e naturalmente arborizada, já que o bosque e subbosque do cerrado nativo não foram alterados. A esta pastagem, um verdadeiro
sistema silvipastoril natural melhorado, demos o nome de “Pastagem Ecológica –
Sistema Voisin Silvipastoril”
Divulgação dos resultados obtidos:
A partir de 1993, após a comprovação do sucesso da experiência, ou seja, que era
possível formar pastagens no cerrado com poucas alterações no ecossistema,
aperfeiçoar o método e divulgar informações a respeito, passou a ser nosso principal
objetivo. Em 1996 o jornal A Gazeta de Cuiabá se interessou em publicar uma
reportagem sobre a Fazenda Ecológica e a Pastagem Ecológica, que foi seguido por
outros jornais, revistas e programas de TV.
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Em 1999 a Editora CPT – Centro de Produções Técnicas de Viçosa MG, decidiu publicar
o Videocurso: Formação e Manejo de Pastagem Ecológica e a partir de 2000, com o
sucesso do videocurso, a Aprenda Fácil Editora (subsidiária do CPT), publicou dois
livros sobre a Fazenda Ecológica e a tecnologia ali desenvolvida: Pastagem Ecológica –
um conceito para o terceiro milênio e Pastoreio Racional Voisin – Fundamentos,
Aplicações e projetos. Este último livro teve sua segunda edição publicada em 2016.

Videocurso publicado pelo CPT em 1999

2º livro - Primeira edição: 2003

1º Livro publicado em 2000

2º livro - Segunda edição: 2016
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Processo de Formação Ecológica de Pastagem no Cerrado, a experiência
que tornou a Fazenda Ecológica conhecida.
Ao comprarmos a fazenda em 1987, a primeira grande decisão que tivemos que tomar
foi sobre o processo que usaríamos para a formação das pastagens. Horrorizava-nos a
ideia de que tínhamos que destruir toda a rica natureza do cerrado para implantação
das pastagens melhoradas. Felizmente, optamos por uma alternativa que acabou se
revelando espetacular, tanto em termos técnicos, como em termos ambientais e
econômicos: a formação ecológica, onde descartamos os procedimentos
convencionais do desmatamento, enleiramento, queimada e aração do solo. O
processo que usamos, extremamente econômico e eficiente, constou apenas da
divisão das áreas para permitir o manejo correto, o semeio de uma mistura de
sementes de capim e o manejo controlado do gado. Os detalhes deste processo
constam do livro Manejo de Pastagem Ecológica – Um conceito para o Terceiro Milênio
e de inúmeros artigos publicados sobre o assunto.
Resumidamente:
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.

O Gado entra nos piquetes logo após o semeio. O pastoreio controlado ajuda na implantação da pastagem.
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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.

Ressemeio natural ajuda na consolidação da formação da
pastagem Ecológica. Na Fazenda Ecológica, isto
compensou a pouca semente lançada no plantio.
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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
Agroecológica.

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

Resultado: Pastagem Ecológica, uma pastagem bio-diversa, obtida com alta
conservação do ecossistema natural do cerrado e a arborização original, num perfeito e
natural Sistema Silvipastoril.

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.
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Fotos recentes do Gado e da Pastagem Ecológica na Fazenda Ecológica Santa Fé do Moquém
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A experiência da Fazenda Ecológica logo despertou intenso interesse da
imprensa.
A partir da primeira reportagem sobre a Fazenda Ecológica, publicada pelo jornal A
Gazeta de Cuiabá MT em 1996, ocorreu um crescente interesse pela imprensa
Regional e Nacional, resultando na publicação de grande número de artigos,
entrevistas e reportagens em jornais, revistas e na internet. Abaixo apresentamos as
principais publicações:

Primeira reportagem: 1996

Primeiro artigo de Jurandir Melado: 1996

Artigo e reportagem em revistas de circulação nacional
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As publicações se multiplicaram:
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Reportagens na TV Centro América – Programa MT Rural de Rede Globo.

Apresentação do trabalho à Universidade e ao Ministro da Agricultura:
Em 1997 os trabalhos desenvolvidos na Fazenda Ecológica foram apresentados à
Academia, através de Palestra de Jurandir no Mestrado de Agricultura Tropical da
UFMT e aos Produtores Rurais com a participação na Expoagro – Exposição
agropecuária de Cuiabá MT. Nesta ocasião foi entregue ao então Ministro da
Agricultura Francisco Turra, na presença do Governador do Estado Dante de Oliveira e
de seu secretario de Agricultura Heitor David de Medeiros, um farto dossiê sobre o
trabalho...

Palestra no Mestrado de Agricultura
Tropical da UFMT, em 04/04/1997
(Primeira Palestra )

Entrega de documentação a Ministro da
Agricultura, na presença do Governador
de MT, Cuiabá, 1997.

Adoção dos conceitos do Manejo de Pastagem Ecológica por Programas
voltados para o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio
ambiente.
No ano 2000, o “Programa Fogo – Emergência Crônica”, da Cooperação Italiana,
começou a apoiar o fomento do conceito de Pastagem Ecológica como uma alternativa
ao uso do fogo na Região Amazônica, no que alcançou grande sucesso, como mostra o
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livro A Amazônia Encontrando Soluções, publicado pela embaixada da Itália em 2002,
com capítulos sobre Pastagem Ecológica, também publicados na separata Manejo
Sustentável de Pastagens sem o uso do fogo. O Programa Fogo, mais tarde
denominado “Programa Amazônia sem Fogo” manteve o apoio ao fomento da
Pastagem Ecológica em todas as suas fases e continuando atualmente, em sua fase
internacional: Programa Amazonía sin Fuego em desenvolvimento na Bolívia.
O fomento do Manejo de Pastagem Ecológica no âmbito do hoje denominado
“Programa Amazônia sem Fogo” foi relatada em diversas publicações, sempre como
uma tecnologia que trouxe resultados expressivos aos objetivos do Programa:

Livro-Relatório – 2002

Separata sobre Pastagem Ecológica - 2002

Livro-Relatório - 2006

Livro-Relatório - 2009
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Apostila – PAsF Brasil, 2008

Apostila – PAsF Bolívia, 2014

Na esteira do Programa Amazônia sem Fogo, inúmeros outros programas passaram a
adotar a tecnologia desenvolvida na Fazenda Ecológica com objetivos variados, como:
Alternativa ao uso do Fogo; Pecuária sustentável, Combate à desertificação; Produção
de água, etc. Abaixo uma listagem dos programas e instituições que já apoiaram o
fomento do Manejo de Pastagem Ecológica:
1) Programa de Prevenção e Combate ao Fogo na Região Amazônica –
Cooperação Italiana / MMA, desde 2000;
2) Programa VidAmazônia, do GEF/PNUD/PRONATURA, 2003;
3) Programa Cordão de Mata, do Pro-Natura/White Martins, 2003;
4) Projeto Terra Sem Males, Fundo inglês para o Desenvolvimento, Jí-Paraná –
RO, 2005;
5) Programa Gestar Araguaia – MMA, 2005;
6) Projeto Gestar Portal do Amazônia. Instituto Centro de Vida – MMA/ ICV,
2006;
7) INCAPER – Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural: 2003 e 2006,
2007, 2008;
8) Programa AQUABIO (Proteção das cabeceiras do Rio Xingu), - MMA/UNESCO/
Instituto Floresta, 2006;
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9) Programa ProAmbiente - SDS-MMA/Embrapa/IPAM/FASE) Apoio SPRN/PPG7,
Belém, 2006;
10) Projeto "Gerência de Mercados de Energia Renovável" – BRASUS – Brasil
Sustentável, 2007;
11) Projeto "Rede 163 Sustentável + Xingu", do MMA, 2007;
12) Projeto de desenvolvimento comunitário sustentável para o Sul do ES Pró-Natura Internacional, 2007;
13) Programa Amazônia sem Fogo – Cooperação Italiana / Ministério do Meio
Ambiente – Região Amazônica, 2008;
14) Programa de Combate à Desertificação - ES, 2009;
15) Projeto Corredores Ecológicos do Espírito Santo / CCMA - ES, 2009 – 2010,
2012, 2013;
16) Projeto Corredores Ecológicos da Bahia, 2013,
17) Programa Amazônia sem Fogo – Programa Regional sobre as Alternativas ao
uso do fogo na Amazônia, 2010.
18) Projeto “Reduções de emissões de carbono por desmatamento e queimadas
na Amazônia Brasileira” - IPAM - Embaixada Britânica – 2010;
19) Curso Internacional de Capacitação em Sistemas de Tecnologias
Agroflorestais – Embrapa Amazônia Oriental – Belém – PA, 2010, 2011, 2012,
2013;
20) Programa Amazonía sin Fuego - Bolívia – Trilateral – (Brasil – Itália – Bolívia),
2012 , 2013
21) Projeto Cerrado – Jalapão - Ministério do Meio Ambiente – ICM Bio Naturatins – GIZ – Parque do Jalapão – Tocantins – Brasil, 2013, 2014;
22) Projeto Semeando Água – Instituto IPÊ – Petrobrás – Região do Sistema
Cantareira – São Paulo – Brasil, 2013
23) Programa de Conservação da Amazônia – TNC – The Nature Conservancy,
2012 – 2013.
24) Projeto Assentamentos Sustentáveis na Amazônia – IPAM – Fundo Amazônia,
2013, 2015;
25) Universidad Mayor de San Simon - BOLIVIA – Dirección de Posgrado –
Diplomado: Metodologías alternativas al uso del fuego em las practicas
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Agropecuarias – Unidad Temática: Técnicas para la gestión e mejoramiento de
los pastos e incremento em la produción ganadera.
26) Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II (SMA – SP,
CATI – SP – BID), 2014, 2015.
Folders de alguns dos programas:

Folder da Pastagem Ecológica no âmbito do Programa VidAmazônia – Pronatura/PNUD

Folder da Pastagem Ecológica no âmbito do Programa Amazônia sem Fogo - MMA

Folder: Capacitação em Manejo de Pastagem Ecológica – Projeto Cerrado Jalapão
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Adoção do Manejo de Pastagem Ecológica por pequenos, médios e
grandes produtores rurais.
A partir do ano de 1998, o trabalho desenvolvido na Fazenda Ecológica, começou a
despertar o interesse de produtores rurais. Foi neste ano que foi implantado o
primeiro projeto técnico de Pastoreio Voisin na Fazenda Talismã de Alfredo Yutaka
Takesawa, de Nossa Senhora do Livramento MT. Até hoje já foram centenas de
projetos em todas as regiões do Brasil.

Reconhecimento público do Manejo de Pastagem Ecológica.
Com o sucesso do Manejo de Pastagem Ecológica nos inúmeros programas
governamentais e institucionais que apoiaram o seu fomento, esta tecnologia
formalizada a partir da experiência pioneira da Fazenda Ecológica, teve crescente
reconhecimento público, através publicações de artigo em publicações oficiais,
convites para participação em mostras, congressos e encontros e a concessão de
prêmios ambientais.
•

Participação em congressos e encontros (principais):
o 1º Congresso Brasileiro de Agricultura Orgânica – Nova Friburgo, 2002;
o V encontro Internacional de Pastoreio Voisin – Bagé RS, 2003;
o V Congresso Brasileiro de Agroecologia – Guarapari ES, 2007;
o VII Congresso Brasileiro de Sistema Agroflorestais – Luziânia – GO, 2009.

I CBAO - 2002
•

V EIPV - 2003

V CBA - 2007

VII CBSAF - 2009

Prêmios Ambientais recebidos:
o Prêmio Ecologia do Estado do Espírito Santo - IEMA – Categoria Experiência
de Sucesso, Vitória ES, 2007;

Governador do ES entrega o Prêmio

Jurandir e sua Esposa Elídia
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Troféu

o Prêmio von Martius de Sustentabilidade da Câmara de Industria e Comércio
Brasil Alemanha – Categoria Tecnologia, Rio de Janeiro RJ, 2007;

Jurandir recebe o Prêmio

Jurandir com Elídia e Cícero

Jurandir com Elídia e Rodrigo

Troféu

o Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente,
Brasília DF, 2007.

Jurandir agradece o Prêmio

•

Jurandir e Roberto Bianchi

Jurandir e Elenira Mendes

Participação na Mostra de Tecnologias Sustentáveis da “Conferência
Internacional Ethos” promovida pelo Instituto Ethos, São Paulo, 2010.
Foram convidadas para participar da Mostra as duas tecnologias:
o Manejo de Pastagem Ecológica – Sistema Voisin Silvipastoril;
o Cerca Elétrica padrão Fazenda Ecológica.
Recebendo ambas as tecnologias a classificação de “Tecnologias Sustentáveis”
pelo Instituto Ethos. Para compartilhar deste evento, Jurandir convidou seu
colega, amigo e parceiro Humberto Sorio Junior.

Jurandir, Humberto e visitante

Stand
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Jurandir com Humberto Sorio

•

Publicação do artigo “Pastagem Ecológica e Serviços Ambientais da Pecuária
Sustentável”, pela conceituada “Revista de Política Agrícola” da Embrapa e
Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA:

Site www.fazendaecologica.com.br
Página na internet criada em 1999 com o objetivo de divulgar o Pastoreio Voisin e o
Manejo de Pastagem Ecológica.
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Registro da marca Fazenda Ecológica no INPI - Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.
Em 1998, iniciamos junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, os
procedimentos para registro da marca Fazenda Ecológica. Após 10 anos, o registro da
marca foi concedido a Jurandir Melado em 27/05/2008:
A decisão de registrar a marca Fazenda Ecológica, teve por objetivo, não proibir o uso
da terminologia “Fazenda Ecológica”, mas sim garantir o seu uso evitando que alguma
pessoa fizesse em seu nome o registro e viesse proibir a sua utilização por outros
produtores. Assim, o direito de uso da marca Fazenda Ecológica tem sido concedido
formal e gratuitamente pelo seu titular Jurandir Melado a qualquer produtor que a
deseje usar.
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Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Ecológica
Em 02 de dezembro de 2011 a Fazenda Ecológica, concluiu o processo do CAR junto à
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SEMA - MT:
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Imagens de satélite da Fazenda Ecológica Santa Fé do Moquém
A partir de 1987, não houve mais qualquer desmatamento na Fazenda Ecológica.
Nestes 29 anos ocorreu uma completa recuperação ambiental das áreas desmatadas
próximas dos córregos onde os proprietários anteriores praticavam uma agricultura de
subsistência, com a formação de belíssima mata secundária.
Nas áreas de campo aberto foi realizada a formação ecológica de Pastagem no
cerrado, com obtenção da Pastagem Ecológica.
Contorno geral da Fazenda:
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Fazenda Ecológica em relação à cidade de Cuiabá – MT - 60 km pela BR-070 até o Km 580.

O Acesso à Fazenda Ecológica se dá pela Rodovia BR-070 (Cuiabá-Cáceres)
(aproximadamente 60 km), com entrada à direita no Km 580. A partir daí, mais 9 km
de estrada de terra bem conservada.

Fazenda Ecológica em relação à BR 070 – Entrada para a Fazenda – 9 km de estrada de terra.
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Fazenda Ecológica – Região da Sede.

As imagens de satélite mostram a completa preservação do Meio Ambiente. No CAR,
as áreas de Pastagem Ecológica, são registradas como áreas nativas, já que nestas
áreas, além de não ter havido nenhum desmatamento, ocorreu uma evolução do porte
das árvores do cerrado, devido à supressão das queimadas periódicas.
Fazenda Ecológica – Área da sede e da Piscicultura.

28

Fazenda Ecológica – Área de chegada + Área da Sede

A preservação e recuperação do meio ambiente promovido a partir de 1987 tiveram
como um dos efeitos, talvez o mais importante, a preservação dos recursos hídricos.
Córregos que têm mantido ou elevado o nível de vazão com o passar do tempo,
constituem um dos grandes ativos da Fazenda Ecológica.
Fazenda Ecológica – Mata do córrego Buriti – Acima da Represa do Corredor.
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Fazenda Ecológica – Mata do Córrego São Joãozinho.

Fazenda Ecológica – Mata do Córrego São João.
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Fazenda Ecológica – Mata do Córrego Criminosa.

Recursos hídricos: Represas, tanques para piscicultura e córregos
preservados, com muitas e lindas pequenas cachoeiras:

Represa do corredor principal – Tanque de Piscicultura e Córrego de água pura
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Córregos protegidos cuja água pode ser consumida diretamente, pois não há contaminação...

Inúmeras e lindas pequenas cachoeiras

Represa do corredor, com a “ilha flutuante” feita com garrafas PETs.
32

Fazenda Ecológica Santa Fé do Moquém – Informações oficiais.
•
•
•
•
•
•
•

•

Proprietário: Jurandir Melado – CPF: 072.285.541-91 – RG: 0220.324-3 – SJ-MT;
Nome da Propriedade: Fazenda Ecológica Santa Fé do Moquém;
Município de localização: Nossa Senhora do Livramento – MT;
Localização: Coordenadas geográficas:
DATUM: SAD69 – W: 56:39:00,30 S: 15:43:04,40;
CAR – Cadastro Ambiental Rural nº 13200/2011 – SEMA – MT, emitido em 02 de
dezembro de 2011.
CAR - Área Total: 420,1475 ha; Reserva Legal Existente: 415,6807 ha; APP: 71,8725
ha;
Escrituras de transferência de propriedade:
o De Adular Biffi para Judismar Clemente Melado: Cartório de Registro de
Imóveis e Tabelionato – Várzea Grande - MT, Livro 002 – folha 181, em,
24/06/1987;
o De Judismar Clemente Melado para Jurandir Melado: Cartório do 6º Ofício
de Cuiabá – MT, Livro 222, Folha 033, em 30/11/1992.
Nº do Imóvel na Receita Federal (ITR): 6.745.387-2

Benfeitorias e uso do solo.
1. Construções:
• Casas: 2, casa sede e casa para o encarregado;
• Curral simples;
• 3 represas;
• 3 viveiros para piscicultura;
• Estradas internas ligando as diversas áreas da fazenda;
2. Cercas convencionais (38 km) (madeira de aroeira e 5 fios de arame liso), no
perímetro externo da fazenda e dividindo a área em 18 piquetões e diversos
piquetes de 1, 2 e 3 hectares;
3. Cercas elétricas dividindo as pastagens em inúmeros piquetes de área de 1 hectare
e menos;
4. Uso do solo:
• Em 1987:
Ao comprarmos a fazenda em 1987, a mesma não possuía nenhuma
construção, apenas uma cerca precária de arame farpado no seu perímetro.
A totalidade da área estava coberta pela vegetação típica do cerrado nativo
e existiam apenas algumas áreas abertas nas margens dos córregos, onde
os antigos proprietários praticavam agricultura de subsistência.
• Uso do solo atual (estimativa aproximada):
 70 ha de APP em Matas ciliares ao longo dos 4 córregos que
nascem na fazenda ou cortam a sua área;
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 200 ha em Pastagem Ecológica, formadas e em formação
(Aparecem no CAR como área de cerrado nativo, pois não houve
desmatamentos);
 150 ha em áreas destinadas a demarcação da Reserva Legal.
Nestes 29 anos da Fazenda não foram realizados nenhum
desmatamento e as áreas abertas anteriormente destinadas à
agricultura foram deixadas em pousio, ocorrendo a regeneração natural
com cobertura de toda a área por matas secundárias.
Vocação atual e futura da Fazenda Ecológica:
• Pecuária Agroecológica, aproveitando a Pastagem Ecológica;
• Agricultura Orgânica voltada para a produção de verduras e frutas,
aproveitando as áreas próximas dos córregos, com possibilidade de irrigação
por gravidade;
• Venda de Serviços Ambientais (Créditos de Carbono e Produção de água);
• Turismo Rural e ecológico, aproveitando as seguintes potencialidades:
o Proximidade de uma grande cidade: Cuiabá, capital de Mato Grosso (60
km);
o Incríveis belezas cênicas, proporcionadas pelas matas, os córregos,
cachoeiras, etc.;
o Popularidade da Fazenda como o berço da Pastagem Ecológica
(inúmeras reportagens em Jornais, revistas, TV e na Internet);
o Propriedade da Marca “Fazenda Ecológica” no INPI.
Contato:
•

(*) Jurandir Melado (Eng. Agrônomo, Prof. da UFMT (aposentado), Sócio
Proprietário da Fazenda Ecológica, Consultor e autor de obras sobre Manejo
Sustentável de Pastagens);
• Endereço: Av. Beira Mar, 1958 – Apto 705 – Ed. Maison Claude Monet
Praia do Morro – 29.216-010 – Guarapari – ES.
 Fones: Fixo: (55) 27-3362-2258 - Móvel: (55) 27-99949-9268
 E-mail: Jurandir@fazendaecologica.com.br
 Site: www.fazendaecologica.com.br.
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Anexo:
•

Planta topográfica da Fazenda Ecológica: Cópia pdf da Planta elaborada em
AutoCad.
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