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1. Informações cadastrais 
a) Identificação: empresa 
b) Nome: Epagri 
c) Setor: Outros 
e) Endereço: Rua São José, 45 - Centro – Tubarão (SC) - 88701 100  
f) Telefone geral: (48) 3626-0577 
g) Número de colaboradores: 300 
h) Nome do responsável pela inscrição: Inacio Trevisan 
i) E-mail do responsável pela inscrição: inaciot@epagri.sc.gov.br 
j) Telefone do responsável pela inscrição: (48) 3626-0577 
k) Nome do responsável pelo projeto: Inacio Trevisan 
l) E-mail do responsável pelo projeto: inaciot@epagri.sc.gov.br 
m) Cargo do responsável pelo projeto: Extensionista Rural Nivel Superior 
AUTORIZO a divulgação de informações cadastrais no Anuário de Sustentabilidade e 
site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
 
3. Informações sobre o projeto e gestão ambiental 
a) Categoria: Agropecuária 
b) Título: Produção de Leite Com Sustentabilidade na Agricultura Familiar da 
Região Sul de Santa Catarina 
c) Data do início do projeto: 2004 
d) Número de funcionários remunerados: 30 
f) Quantas pessoas já foram beneficiadas: 600 famílias rurais 
g) Parceiros: UFSC, Prefeituras Municipais Indústrias Regionais de Laticínios.  
h) Resumo do case: A Região Sul de SC é a terceira bacia leiteira do estado com 
aproximadamente 4.000 famílias rurais na atividade, que produzem 
aproximadamente 400.000 litros de leite diariamente.  O sistema de produção 
praticado na maioria das propriedades rurais apresenta um elevado custo de 
produção e uma alta degradação do solo com exigência elevada de mão de obra 
tornando a atividade penosa e com baixa remuneração. Esta situação está sendo 
revertida através do sistema de produção de leite com sustentabilidade implantado 
na região pela Epagri a partir de 2004. Este sistema está baseado na oferta 
suficiente e de qualidade de alimentos produzidos na propriedade, com menor 
demanda de mão de obra. 
i) Descreva outras boas práticas adotadas: Praticas de conservação e recuperação do 
solo; Recuperação de matas ciliares; Melhoramento no saneamento básico nas 
comunidades rurais;Melhoria no abastecimento de água nas famílias rurais 
AUTORIZO a disponibilização de download gratuito do arquivo digital do projeto 
inscrito através do site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
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HISTÓRICO 
A Epagri empresa sucessora da antiga  ACARESC, que desde aos anos 50 atua na  
região Sul com o objetivo de promover o desenvolvimento rural sustentável, esta 
presente em todos os municípios da região Sul através de seus escritórios municipais, 
conveniados com as Prefeituras municipais vem desenvolvendo ações na área de 
Extensão Rural e Assistência Técnica com o objetivo de promover o desenvolvimento 
da agropecuária com sustentabilidade. 
A Epagri é uma instituição governamental que promove a Extensão Rural e a assistência 
técnica aos agricultores familiares da região. 
Com o objetivo de desenvolver a bovinocultura de leite na agricultura familiar da 
região, em 2004 foi realizado um diagnóstico da atividade na região. Este diagnostico 
evidenciou a insatisfação das famílias rurais com os resultados da atividade: baixa 
remuneração e penosidade do trabalho, ou seja, exigia muito esforço físico, muita 
dedicação e pouco retorno. 
Além dos altos custos de produção e da alta demanda de mão de obra, constatou-se uma 
alta presença de endo e ectoparasitas nos animais, uma elevada dependência de rações,  
agrotóxicos (herbicidas, inseticidas, carrapaticidas e antibióticos para o controle de 
doenças), solo altamente degradado com baixa fertilidade e pouco produtivo e 
consequentemente baixa oferta de pasto. O sistema de produção até então praticado 
tinha uma elevada dependência de insumos externos, os quais levavam mais de 60% da 
renda bruta da atividade. 
Diante desta situação ficava evidente que o sistema atual praticado era inviável para a 
permanência das famílias rurais na atividade, estimulando assim o êxodo rural. Com 
esta realidade, as famílias rurais que desenvolviam a atividade tinham razão para 
estarem insatisfeitas. 
Fotos abaixo caracterizam solos degradados com baixa fertilidade, baixa oferta de 
pastagem e animais famintos. 
 

                        
 
Fotos de solos degradados, com baixa fertilidade, mau manejo e ausência de pastagem. 
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 PROJETO PRODUÇÃO DE LEITE COM SUSTENTABILIDADE 
NA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIÃO SUL 
CATARINENSE 
 
Após a analise do diagnóstico foram tomadas decisões para reverter o quadro, era 
necessário implantar um novo sistema de produção, para que as famílias rurais 
resgatassem a auto-estima e pudessem produzir com satisfação e com recuperação 
ambiental. 
Para reverte este quadro de insustentabilidade se elaborou uma estratégia de ação e uma 
metologia de trabalho. 
O Projeto teve como objetivo proporcionar aos criadores, oportunidade de agregarem 
conhecimentos e informações para o desenvolvimento da pecuária de leite com 
sustentabilidade e lucratividade.  
O projeto foi centrado no sistema de Pastoreio Rotativo Racional  e utilizou os 
fundamentos e teorias de Voisin. 
Para a implementação e desenvolvimento do projeto de pastoreio Voisin na região, a 
Epagri formalizou um convênio com a UFSC no ano de 2004 (março) este convênio 
proporcionou consultoria, capacitação e assessoria na implantação e no 
desenvolvimento do projeto de produção de  leite com sustentabilidade. 
A consultoria/assessoria da UFSC foi desenvolvida pelo Prof° Abdon Schmidt e pelo 
Grupo de Pastoreio Voisin. 
O projeto teve como norte disseminar e estimular a adoção de tecnologias que visem o 
desenvolvimento sustentável da pecuária. 
O Sistema de Pastoreio rotativo racional se enquadra perfeitamente nesta visão, visto 
que o mesmo pode ser caracterizado como um sistema agro-ecológico de produção, pois 
utiliza: 
 Tecnologias que diminuem o aporte de insumos externos as propriedades 
 Que promovem o retorno da matéria orgânica ao solo e a reciclagem permanente de          
nutrientes 
Que promovem a recuperação do solo (física, química e biológica). 
Que promovem e ativam a vida do solo 
Promovem a redução do custo de produção e aumentem a lucratividade com o mínimo 
de degradação ambiental 
Que humanizem o trabalho da família rural, diminuindo a penosidade de tarefas como o 
recolhimento de dejetos e fornecimento de capineiras no cocho 
Neste sistema pretende-se que a comunidade vegetal seja constituída por uma 
diversidade de espécies. Essa diversidade vegetal será obtida sem uso de herbicidas, 
empregando-se apenas os critérios de manejo das 4 leis do Pastoreio Racional Voisin.  
As plantas chamadas “daninhas” desprezadas ou combatidas sem tréguas pelos 
agricultores, são reservas vivas de hormônios minerais e vitaminas ausentes nas 
pastagens com uma só espécie vegetal, sendo extremamente importantes para o 
funcionamento normal do organismo animal. Essas plantas servem também como 
tempero gastronômico para os bovinos, como recurso de auto medicação de que os 
animais se valem nas afecções estomacais assim como procedem cães e gatos, gado 
sofre cólicas. Em outras palavras, uma só espécie, no pasto é tudo o que os bovinos não 
desejam.  
Estudos realizados por Voisin permitiram o enunciado de suas 4 leis universais, sendo 
que duas se referem aos pastos e duas aos animais. 
O Pastoreio Voisin se constitui numa tecnologia de processo que atende as maiores 
exigências para o crescimento e desenvolvimento das pastagens e atendimento das 
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necessidades dos animais em pastoreio. Através dos tempos de repouso concedidos aos 
piquetes proporciona-se às plantas todas as condições para que possam crescer sem 
interrupções ou agressões até que estejam em novo ponto de corte. 
Os animais uma vez por dia, todos os dias (no caso de gado de leite duas vezes ao dia) 
saem de uma parcela semi-pastoreada, de odor desagradável, na qual depositaram seus 
excrementos e vão para uma nova, de pasto fresco e odor agradável. Esse manejo diário 
é o mais poderoso indutor de consumo do pasto verde nos sistemas rotativos de 
utilização de pastagens. Além de todos os benefícios ecológicos essa produção reduz os 
custos, o que é anseio dos produtores de carne e leite, cuja maioria enfrenta os baixos 
rendimentos econômicos de suas propriedades. 

As quatro leis universais do Pastoreio Racional formuladas por André Voisin são: 
1) Lei do Repouso 
Para que o pasto cortado pelo dente do animal possa dar sua máxima produtividade, 

é necessário que entre dois cortes consecutivos haja passado um tempo que permita ao 
pasto: 

a) armazenar em suas raízes as reservas necessárias para um 
começo de rebrote vigoroso; 

b) realizar sua “labareda de crescimento” ou grande produção 
diária de massa verde 

Premissa I: O período de repouso varia com a estação do ano, condições climáticas, 
fertilidade do solo, demais condições ambientais. 
Os tempos de repouso não são iguais durante o ano, variam de região para região 
segundo a fertilidade do solo. Existem períodos de crescimento acelerado de pastagens e 
outras de nulo ou quase nulo. No sul do Brasil, o motivo principal do crescimento 
escasso das pastagens são as baixas temperaturas de outono-inverno. No centro-oeste, a 
longa ausência de chuvas representa a causa predominante. Em termos gerais, os 
piquetes, em qualquer região brasileira são ocupados entre 6 a 12 vezes por ano. Nos 
períodos críticos, os tempos de repouso chegam até 120 dias; nos períodos normais, os 
piquetes podem ser ocupados com intervalos entre cortes de 28 a 35 dias. No 
gerenciamento dessas variáveis e das decisões daí derivadas é que reside a verdadeira 
condução do Pastoreio Racional na prática. 

2) Lei da Ocupação 
“O tempo global de ocupação de um piquete deve ser suficientemente curto de 

modo a que um pasto cortado no primeiro dia de ocupação não seja cortado de novo 
antes que os animais deixem a parcela.” 
A essência dessa lei é os animais não comerem o rebrote na mesma ocupação dos 
piquetes, o que causaria, como na primeira lei, o esgotamento das reservas das plantas 
forrageiras e a conseqüente degradação das pastagens. A tentação dos agricultores que 
iniciam este sistema é montar uma rotação de pastagens com número reduzido de 
piquetes, prolongando o tempo de permanência do lote de animais em cada parcela, 
cometendo o equívoco de imaginar que só o tempo de repouso é suficiente para um 
manejo correto. 
Nos períodos das chuvas intensas, o crescimento dos pastos chega de 4 a 5 cm/dia 
durante vários dias e se manifesta poucas horas após o corte, e o gado pode comer o 
rebrote na mesma passagem pelo piquete 

3) Lei da Ajuda 
“É preciso ajudar os animais de exigências nutricionais mais elevadas para que 

possam colher a maior quantidade de pasto e que este seja de melhor qualidade 
possível.” 
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Premissa I: Um pasto entre 15 e 22cm de altura é o que permitirá à vaca colher as 
máximas quantidades de pasto da melhor qualidade. 
Premissa II: Quanto menos trabalho de pastoreio a fundo se imponha à vaca, maior será 
a quantidade de pasto que ela poderá colher. 

4) Lei dos Rendimentos Regulares 
“Para que um bovino possa dar rendimentos regulares, é necessário que não permaneça 
mais do que três dias em uma mesma parcela. Os rendimentos serão máximos se o 
bovino não permanecer mais de um dia na mesma parcela.” 
Quanto mais curto for o tempo de ocupação de um piquete, maior será a eficiência do 
pastejo. Ao contrário, quanto mais permanece no piquete, menos pasto a vaca terá 
condições de ingerir. Uma parcela nova apresenta um pasto fresco, apetecível, comido 
com avidez pelo gado. Numa parcela mais de um dia de ocupação, o pasto apresenta-se 
com odor desagradável, o que diminui o apetite do bovino e a quantidade de alimento 
ingerido. Toda a vez que se procede a uma troca de piquete, os animais são estimulados 
a comer, no típico reflexo condicionado. Para o responsável, a troca de parcela, devida à 
docilidade dos animais, é uma tarefa muito fácil. 
Conforme Voisin a agricultura é “a ciência das condições locais”. 
Para o início de um projeto de pastoreio Voisin é necessário o cumprimento de várias 
etapas. 
A condição primordial é a motivação do agricultor ou criador, se isso não ocorrer, o 
projeto está fadado ao insucesso. 
O Pastoreio Racional por ser uma tecnologia de processo, com princípios universais tem 
que ser adaptado ao clima, as espécies vegetais e aos solos específicos de cada região. 
Os animais não devem se constituir em competidores com o próprio homem. 
O balanço energético do processo produtivo deve ser positivo.  
A quantidade de energia imputada no sistema deve ser menor que a quantidade de 
energia produzida 
Os animais bovinos oferecem alimentos de alta qualidade protéica e biológica para o 
homem. A base da alimentação é pasto o qual possui um balanço energético altamente 
positivo, pois utiliza a energia solar no processo de fotossíntese. 
Pastoreio 
 É o conjunto de ações e procedimentos inerentes à arte de guiar o rebanho até o pasto. 
Presume a figura de pastor, aquele que encarna as virtudes de paciência, temperança, 
serenidade para oferecer ao rebanho segurança e proteção em troca de seus frutos. 
Porem ao pastor também se incumbe de cuidar da pastagem para que esta produza para 
sempre o alimento do animal, do qual vai se alimentar ou usufruir trabalho e outras 
utilidades. Por isso que existem sistemas de pastoreio e não de pastejo. Pastoreio é a 
ciência e a arte de conciliar os interesses do pasto e do animal. Ao pasto não se imporá 
nenhum sacrifício. 
Planta pratense 
Plantas capazes de rebrotar após cada corte, varias vezes durante o mesmo ano. No 
pastejo continuo pode ocorrer mortes de plantas pratenses por não resistir cortes 
seguidos sem o descanso necessário, restando as mais resistentes aos maus tratos, as 
menos nutritivas em geral. 
Rebrote varia 
Duração do dia teor umidade do solo, temperatura ambiente, quantidade de elementos 
nutritivos na solução do solo etc. 
Limpeza ou corte ou pastejo fundo antes de iniciar o projeto 
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O que é pastar bem? 
Pastar bem significa atender, da melhor maneira possível as exigências do pasto e da 
vaca. Os dois elementos são inseparáveis devemos sempre analisa-los em conjunto de 
forma favorece-los um e outro o mais possível. Quando pensamos na vaca, não 
devemos esquecer as exigências do pasto e quando examinamos o pasto devemos 
sempre ter em mente as exigências da vaca. Não podemos nunca esquecer a relação 
fundamental do pasto com o solo e os animais com a pastagem. 
 
CAPACITAÇÃO DOS AGENTES TÉCNICOS QUE ATUAM NA 
REGIÃO 
Nos meses de março e maio de 2004 foram realizadas capacitações para 45agentes 
técnicos. Além desta capacitação foram realizados seminários, dias de campo, 
caminhadas no pasto, seminários com agricultores participantes da nova proposta.  
 

 
 
Seminário realizado com agricultores pioneiros na nova proposta 
 
 
 

 
Caminhadas no pasto e dias de campo realizados com agentes técnicos e agricultores 
 
Em síntese o projeto utilizou uma aplicação diversificada de metodologia a qual tinha 
como fundamento a real participação das famílias rurais na nova proposta. A proposta 
era de que mesmo paulatinamente  começaria uma produção de  alimentos de qualidade 
geradores de saúde com satisfação das famílias rurais e com recuperação ambiental. 
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SÍNTESE DAS AÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2004 
Levantamento de 54 projetos 
Quadro síntese das ações coletivas 

Data Mês Ação Participantes 
24 a 26 Março I Capacitação equipe técnica 45 
12 a 14 Maio II Capacitação equipe técnica 65 
  Caminhada no pasto (pé na bosta) 21 
  2 Dias de Campo 140 
 Julho I Encontro Regional de Produção 

Animal Sistema Voisin 
142 

 Mensal Reuniões técnicas mensais com técnicos 30 
 Dezembro 1 Seminário Regional com Indústrias e 

Produtores 
150 

  20 excursões 300 
TOTAL DE PARTICIPANTES COM REPETIÇÃO: 892 

 
SÍNTESE DAS  AÇÕES REALIZADAS EM 2005  

Implantação até dezembro de 2005 de 300 projetos no sistema voisin 
Convênio com indústrias para contratação de cinco profissionais capacitados na 
área para atuarem junto aos colaboradores das indústrias regionais 
Quadro síntese das ações coletivas de 2005 

Época Ação Participante 
Março Capacitação de técnicos em sobre semeadura 30 

Abril/maio 8 Reuniões municipais com produtores do 
projeto – sobre semeadura 

150 

03/Junho  Seminário Regional Prof. Humberto Sório em 
BN com dia de campo 

600 

12/Julho  Dia de Campo Sangão 15 
28/Julho  II Seminário Regional Voisin/avaliação e 

palestras 
180 

18/Agosto  Dia de campo/facilitadores e interessados 
(Tubarão) 

85 

16/Setembro  Visita grupo técnicos Região Itajaí 07 
06/Outubro  Seminário Regional Produção de Leite de 

Qualidade (Rio Fortuna) 
600 

03/Novembro Dia de campo/Grão Pará 18 
09/Novembro Dia de campo/Braço do Norte 25 
10/Novembro Dia de campo/Gravatal 13 
16/Novembro Dia de campo/São Ludgero 22 
17/Novembro Dia de campo/Armazém 20 
01/Dezembro Reportagem TV 01 
03/Dezembro Dia de campo/Sangão 15 
06 a 07/dez Curso AUTOCAD CETUBA 20 

08/Dezembro Visita a dois projetos/grupo curso AUTOCAD 20 
08/Dezembro Dia de campo/Santa Rosa de Lima 20 
09/Dezembro Reunião com técnicos da região/avaliação PRV 30 
13/Dezembro Dia de campo/Rio Fortuna 15 
14/Dezembro Dia de campo/Treze de Maio 25 
15/Dezembro Dia de campo/Imbituba 15 
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QUADRO SÍNTESE DAS AÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2006. 
 

Nº LOCAL DATA EVENTO Nº PARTICI 
PANTES 

01 CETUBA 15/02 Re. Grupo técnicos 
 

24 

02 CETUBA 22/02 Re. Indústrias/conveniados/ 
 técnicos  

 
19 

03 Jaguaruna 22/02 Re. Produtores 12 
04 Armazém 14/03 Re. Produtores 23 
05 São Martinho 15/03 Re. Produtores 32 
06 S. Ludgero 16/03 Re. Produtores 32 
07 Jaguaruna 17/03 Re. Produtores 32 
08 S. R. Lima 22/03 Re. Produtores 27 
09 T. Maio 23/03 Re. Produtores 42 
10 Imaruí 24/03 Re. Produtores 38 
11 Grão Pará 28/03 Re. Produtores 29 
12 B. Norte 28/03 Re. Produtores 24 
13 R. Fortuna 29/03 Re. Produtores 13 
14 Gravatal 29/03 Re. Produtores 56 
15 Gravatal 19/04 Re. Produtores  15 
16 Tubarão 20/04 Re. Produtores  15 
17 CETUBA 18/04 Re. Regional Ovinos 23 

TOTAL PARTICIPANTES 456 
 

 
Reunião realizada na propriedade do senhor Lauro Bloemer  comunidade de 
Nova Fátima em 22 de março de 2006 Santa Rosa de Lima 
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RESULTADOS DO PROJETO PRODUÇÃO DE LEITE COM 
SUSTENTABILIDADE NA AGRICULTURA FAMILIAR DO SUL 
CATARINENSE 
 
Avaliação Realizada pelos agricultores participantes do Projeto 
OBS: Cada grupo escolhe um coordenador e um relator. É importante que cada 
participante dê a sua opinião. Cada grupo apresentará para a plenária a conclusão do 
trabalho. Durante três minutos cada um anota a sua opinião sobre cada item. Após 
repassar ao grupo e o relator anota. 
 
1) VANTAGENS DO SISTEMA ATUAL EM RELAÇÃO AO SISTEMA ANTERIOR 
(MÃO DE OBRA, SANIDADE, MANEJO, E OUTROS).  
Mão de obra mais fácil, mas diária 
Sanidade melhorou 
Manejo mais prático 
Vantagens dá mais grama e diminui a mão de obra. 
Não precisa limpar os inços 
Sanidade melhorou em geral (carrapato, berne, mastite). 
Facilita o manejo, para amarrar o animal, porque estamos sempre junto com os animais. 
Barateia os custos de produção 
Para gado de corte a mão de obra aumentou 
Gado de leite a mão de obra diminuiu 
Sanidade melhorou 
Manejo melhorou muito 
Foi muito bom ter aprendido fazer cerca elétrica de verdade 
Diminuiu mão de obra 
Melhoria em sanidade 
Facilitou sistema de manejo 
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COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO QUAL A PERCEPÇÃO DO GRUPO 
 
 
 
CARRAPATO 

 
91% 

 
 DIMINUI 

 
BERNE 

 
91% 

 
DIMINUI 

 
 

 
MOSCA DOS CHIFRES 

6 
11 
7 

AUMENTOU 
 DIMINUI 

IGUAL 
 
MINHOCAS 

 
83% 

 
AUMENTOU 

 
 
ROLA BOSTA 

 
83% 

 
AUMENTOU 

 
 
USO ANTIBIÓTICO 

 
90% 

 
DIMINUI 

 
MEDICAMENTOS EM GERAL 

 
90% 

 
DIMINUI 

 
FENAÇÃO 

 
20% 

 
AUMENTOU 

 
 
CUSTO DE PRODUÇÃO 

 
100% 

 
DIMINUI 

 
SOBRESEMEADURA 

 
87% 

 
FAZEM 

 
Alem de recuperar a satisfação das famílias com a atividade o Projeto  promoveu a 
humanização do trabalho e a recuperação dos solos degradados. 
A melhoria dos solos proporcionou o retorno das minhocas e do rola bosta além dos 
trabalhadores liliputianos. 
Atualmente mais de 600 famílias estão praticando o sistema preconizado pelo projeto, 
uns mais adiantados outros menos, mas com certeza ao longo do tempo a grande 
maioria dos produtores de leite migrará para este sistema. Este sistema além de 
recuperar a satisfação das famílias rurais vem promovendo a vida do solo e dos 
consumidores através da produção de alimentos de qualidade gerados de saúde. 
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COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DE UMA PROPRIEDADE QUE ADOTOU 
O SISTEMA PRECONIZADO NO PROJETO 
 
Especificação Antes do projeto Após implantação Projeto 
Litros leite dia 190 290 
Preço médio recebido R$/L 0,60 0,60 
Custo de produção 
R$/Litro 

0,58 0,46 

Lucro mensal R$ 114,00 1.218,00 

 
Nível Satisfação família 

 
Insatisfeita 

 
Satisfeita 

 
Além da satisfação do resultado econômico, as famílias, passaram para uma atividade 
mais humanizada, uma relação mais amigável com os animais e uma melhoria nas 
condições higiênicas e ambientas da atividade. 
 O projeto de produção de leite a base de pasto através do sistema de pastoreio racional 
rotativo é o que há de mais moderno e o mesmo se adecua perfeitamente as 
características da região, que possui todas as condições para produzir leite e carne o ano 
todo na base de pasto com baixo custo. 
Os produtores que iniciaram a implantação do projeto já estão colhendo bons resultados, 
conseguiram reduzir o uso de concentrado para produzir leite, em função do aumento da 
oferta de pastagem de qualidade e em quantidade, alem de aumentarem a lotação.  . 
O projeto proporcionou  a possibilidade de diversificar a produção de pasto de 
qualidade e em quantidade, seja pela melhoria da fertilidade do solo, seja pelo manejo  
ou pela diversificação de espécies e pelo melhoramento do material genético animal, e 
pela permanente capacitação dos agentes humanos envolvidos no processo. 
O projeto proporcionou aos participantes desenvolver um plano forrageiro, que permita 
fornecer a todos os animais, todos os dias as quantidades de pastagens de qualidade que 
atendam suas exigências nutricionais de volumosos. Esta produção em quantidade e em 
qualidade, tem como objetivo produzir diariamente 8 a 10 litros/vaca/dia/ordenhada no 
pasto, somente a partir dos 8 litros passará a receber concentrado conforme seu mérito 
de produtividade. 
O sistema de produção sustentável de leite além de ser economicamente viável, 
promove a recuperação ambiental, reduz os efeitos maléficos da erosão do solo e 
dispensa o uso de herbicidas e de outros agrotóxicos. 
Os animais neste sistema ficam a campo dia e noite, vindo ao centro de manejo somente 
para as ordenhas, nesta condição de volta as origens, os animais tornam-se menos 
sensíveis a mamites e outras enfermidades. O manejo em piquetes diariamente torna-os 
mais dóceis e comunicativos com seu pastor. 
À medida que o projeto se estabelece ao longo do tempo, a fertilidade natural do solo 
vai melhorando e produzindo pastagens de qualidade e em maior quantidade,  
possibilitando a ampliação de lotação e conseqüente maior produtividade. Na medida 
em que se desenvolve o projeto, vai ressurgindo a micro e meso vida do solo. 
 O projeto proporcionou a elaboração de um plano de produção de alimentos 
estratégicos, visto a dependência das condições climáticas da agricultura, para tal foi 
resgatado as praticas de fenação, e produção e uso de outros volumosos como cana de 
açúcar, mandioca alem da silagem que já é comum seu uso. 
 
 



 12 

FOTOS QUE CARACTERIZAM A NOVA PROPOSTA 
 

AREA DE PASTEJO CONTINUO

AREA EM PASTOREIO ROTATIVO COM 
SOBRE SEMEADURA DE AZEVÉM

Nesta foto pode ser observada área degradada e ao lado a área  recuperada pela 
implantação do projeto. 
 
 
           

 
  
  
Nesta foto observa-se a relação de cordialidade entre pastor e animais, em pastagem 
sobre semeada. 
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                       Lote de animais em Pastoreio Racional Voisin 
 

                      

ROLA BOSTA

MINHOCAS

INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDADE

MELHORADORES  DAS CONDIÇÕES 

FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS 

DO SOLO

 
          Com a eliminação do uso de agrotóxicos no sistema ressurgem as minhocas  
          e os rola bosta, ressurgindo a vida no solo. 
 

          
  
        Nesta foto percebe-se a satisfação dos atores com o sucesso do novo sistema 
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As duas fotos acima apresentadas são de projetos consolidados no novo sistema de 
produção, é visível a diferença quando comparadas com as fotos do sistema 
convencional. 
Também mostram a satisfação dos animais no novo sistema, bem como a qualidade das 
pastagens e a recuperação e conservação das pastagens sem degradação do solo. 
Produção de leite a baixo custo com qualidade ecológica. 
 
 


