
MANEJO AGROECOLÓGICO DE PASTAGENS PARA GADO DE 
LEITE: UMA EXPERIÊNCIA PARTICIPATIVA EM ASSENTAMENTOS 

RURAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO

AGROECOLOGIC PASTURE MANAGEMENT FOR MILK CATTLE: A 
PARTICIPATIVE EXPERIENCE IN RURAL SETTLEMENTS OF SÃO

PAULO STATE

Autores: Ramos Filho, L.O.1; Macedo, R .2; Aroeira, L.J.M.3; Pellegrini, J.B.R.4. 

RESUMO:

0  artigo relata uma experiência visando o desenvolvimento de sistemas de produção 

leiteira a pasto, em base agroecológica, envolvendo assentamentos da região oeste 

do estado de São Paulo. Os resultados iniciais mostram que atividades participativas 

realizadas de forma articulada, como a implantação de campos agrostológicos e 

unidades demonstrativas de pastagem consorciada, constituem importantes 

ferramentas no processo educativo e de sensibilização prática dos agricultores para 

a reconversão e melhoria de seus sistemas produtivos.
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INTRODUÇÃO

A produção leiteira merece destaque pelo seu peso na economia dos 

assentamentos de reforma agrária, principalmente por absorver volume significativo 

de trabalho familiar e por fornecer a garantia de uma renda mensal. Na região Oeste 

de São Paulo, onde se concentram cerca de 6.000 famílias em mais de 100 

assentamentos, formaram-se importantes bacias leiteiras, com produção estimada 

em 150.000 litros/dia. No entanto, os agricultores assentados enfrentam condições 

de degradação ambiental, resultantes da ocupação anterior do território via 

latifúndios voltados para a pecuária extensiva, o que gerou o rápido e intenso 

desmatamento da região, compondo uma paisagem extremamente fragmentada. 

Como conseqüência, expôs-se o solo arenoso a intensos processos erosivos, 

ocasionando a diminuição de sua capacidade produtiva e a degradação dos 

recursos hídricos. A herança destas condições ambientais adversas, aliada à
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pluviosidade irregular, constitui em um dos principais obstáculos à consolidação 

econômica das famílias de assentados na região (Ramos Filho & Francisco, 2004). 

Dessa constatação resulta a necessidade de se implementar estratégias de 

melhoramento dos sistemas produtivos locais, principalmente no sentido da 

transição para sistemas baseados na agroecologia.

Sob o ponto de vista econômico, a produção de leite baseada em pastagem constitui 

o sistema mais barato de produção (Aroeira, 2004). As alternativas tecnológicas hoje 

existentes permitem pensar e desenvolver processos produtivos que evitem a 

monocultura, através de um sistema inteligente de rotações e consorciamento de 

culturas, forragens e o componente florestal. Neste sentido, a adoção de sistemas 

silvipastoris constitui uma meta desejável a se atingir (Garcia e Couto, 1997).

O presente artigo apresenta os resultados iniciais de um projeto5 que está se 

desenvolvendo em duas microrregiões no extremo oeste do Estado, com o objetivo 

de potencializar a participação dos agricultores assentados no desenvolvimento 

sustentável local, enfocando principalmente o aspecto educativo voltado para a 

geração e difusão de conhecimentos sobre manejo agroecológico de pastagens.

MATERIAIS E MÉTODOS

A experiência se desenvolve em lotes individuais de dois assentamentos: Fazenda 

Timboré, município de Andradina (coordenadas geográficas 20°52'00.59” S e 

51°22'47.32” W); e Assentamento Água Sumida, município de Teodoro Sampaio, 

região do Pontal do Paranapanema (coordenadas 20°18'04.23” S e 52°17'54.28” 

W). Os campos agrostológicos foram formados por canteiros de 2 x 2 m, semeando- 

se 18 forrageiras, entre gramíneas e leguminosas. As Unidades Demonstrativas e de 

Observação (UDO) de pastagem foram formadas consorciando a gramínea já 

existente com a leguminosa Stylosanthes guianensis Cv Mineirão. A metodologia 

adotada consistiu na reforma da pastagem, mediante preparo de solo convencional, 

com o plantio da leguminosa sendo realizado um dia após a segunda gradagem, 

através de semeadura superficial (1Kg de sementes/ha), utilizando a mangueira de 

saída da adubadeira de uma plantadeira convencional para grãos.

5
Projeto financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e coordenado pela Embrapa Meio Ambiente, em 

parceria com Embrapa Gado de Leite, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a Cooperativa 
Central de Reforma Agrária do Estado de São Paulo e a Federação de Agricultura Familiar de São Paulo.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após as palestras iniciais de sensibilização e motivação, os campos agrostológicos 

foram implantados em 15/12/2005 (Andradina) e 18/01/2006 (Teodoro Sampaio), 

contando com a participação de diversos agricultores de cada comunidade. Após 90 

dias do plantio, foi realizado um Dia de Campo para avaliação e primeiro corte das 

forragens para pesagem. Em cada canteiro foi realizada uma observação geral 

sobre o estágio de desenvolvimento da forragem, a ocorrência de florescimento, as 

principais características fenológicas e a indicação da altura correta de saída dos 

animais, a ser adotada em um pastejo rotacionado, buscando sempre resgatar os 

conhecimentos práticos e de manejo dos próprios agricultores componentes do 

grupo. As avaliações foram realizadas utilizando-se instrumentos e indicadores de 

fácil assimilação pelo público envolvido, garantindo assim o enfoque educativo e 

participativo do processo.

No mesmo período foram instaladas as duas Unidades Demonstrativas e de 

Observação (UDO) de pastagem consorciada, utilizando o Stylosanthes guianensis 

Cv Mineirão, leguminosa nativa do Cerrado, selecionada pela Embrapa e 

recomendada pela sua alta resistência à seca, bom teor protéico e boa aceitação 

pelos animais. Em Andradina foi formada uma área de 0,8 ha de pastagem, sendo a 

gramínea pré-existente o Panicum maximum  spp. Em Teodoro Sampaio foi formada 

uma área de 0,5 ha, sendo a pastagem pré-existente composta de Brachiaria 

decumbens e B. brizantha. Na UDO de Andradina, o stylosanthes teve dificuldade 

para se desenvolver, devido ao rápido crescimento da gramínea (panicum), 

sombreando assim a leguminosa, que é de crescimento mais lento. Para reduzir 

este efeito, foi colocado o gado em pequenos intervalos de tempo, a fim de reduzir o 

porte do capim. A expectativa é que com o avanço do período seco, a leguminosa 

possa obter um melhor desenvolvimento em relação à gramínea, cumprindo assim 

sua função no sistema consorciado. Já no caso de Teodoro Sampaio, as gramíneas 

existentes (firachiaria decumbens e B. brizantha) apresentaram crescimento inicial 

mais lento, permitindo assim um melhor desenvolvimento inicial do stylosanthes. 

Após 84 dias do plantio, as gramíneas apresentavam porte médio de 80 cm, ao 

passo que a leguminosa apresentava porte de até 60 cm. Neste momento, foi 

recomendado um pastoreio leve, controlando-se a altura mínima de corte da 

gramínea, visando com isso melhores condições da pastagem para a estação seca.



Em paralelo, foram formadas mudas de Cratylia argentea, leguminosa arbustiva 

nativa do Cerrado brasileiro, para serem introduzidas posteriormente na pastagem 

consorciada, visando formar linhas de plantio e compor o estrato arbustivo do 

sistema silvipastoril. O desenvolvimento inicial da forrageira foi bastante lento, 

obtendo-se pouco êxito no plantio a campo com as mudas ainda novas. Optou-se 

então por deixar as mudas por mais tempo no viveiro, para posterior implantação a 

campo. Na próxima estação chuvosa deverão ser introduzidas na pastagem, além 

da cratylia, algumas espécies arbóreas, utilizando-se leguminosas adaptadas às 

condições locais, visando a utilização como forragem e adubação verde do solo. 

Estudos de solo estão sendo realizados nas UDO, envolvendo análises físicas e 

químicas, que ao longo do projeto subsidiarão as discussões sobre os impactos do 

manejo sobre o solo e a inter-relação deste com a qualidade da pastagem.

Apesar do projeto estar em andamento, nota-se o crescente interesse dos 

assentados por sistemas com baixo uso de insumos externos e que estejam 

apoiados na diversificação e consorciamento de forragens. O uso articulado de 

atividades educativas de caráter participativo, como dias de campo, implantação e 

acompanhamento de campos agrostológicos e unidades demonstrativas, tem se 

mostrado uma ferramenta importante no processo de sensibilização e capacitação 

prática dos agricultores para a reconversão e melhoria de seus sistemas produtivos 

em bases sustentáveis. A incorporação do componente arbóreo na paisagem e a 

quebra do paradigma da pastagem como monocultura começam a ser rompidos 

gradativamente, a partir das atividades teóricas e práticas desenvolvidas, abrindo 

espaço para a geração de sistemas silvipastoris adaptados às condições locais.
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