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FAZENDA VISTA ALEGRE III – PARAGOMINAS (PA) – Propr ietária: Tatiani Buzzi Soares 
 

Histórico da Capacitação para implantação do Projet o de Manejo de Pastagem Ecológica e 
recomendações sobre a continuidade dos trabalhos de  implantação do projeto. 

 
 

Período da capacitaçãpo: de 16 a 19 de fevereiro de  2016 
 
1. Antecedentes: 

1.1. Em 14 de julho de 2015 a Sra. Tatiani Buzzi Soares fez contato conosco por 
e-mail, demonstrando seu interesse em desenvolver na sua Fazenda Vista 
Alegre III localizada em Paragominas PA, um projeto de manejo sustentável 
de pastagens; 

1.2. Após um período de conversas e troca de informações, acertamos as 
condições para a elaboração de um Projeto de Manejo de Pastagem 
Ecológica a ser implantado em áreas de pastagens já formadas da fazenda, 
totalizando aproximadamente 200 ha. 

1.3. Nos dias 19 e 20 de dezembro de 2015, visitei pela primeira vez a 
propriedade, para diagnostico e os levantamentos necessários à elaboração 
do projeto. 

1.4. No dia 21 de dezembro foi assinado um contrato de prestação de serviços 
agronômicos destinado a estabelecer as condições para a elaboração, 
implantação e manutenção do projeto. Este contrato teve um período de 
vigência de 22 meses, de 15/12/2015 a 15/10/2017. 

1.5. A elaboração do projeto foi concluída em 15 de janeiro de 2016, sendo que 
foram enviadas para a contratante cópias digitais das plantas e das planilhas 
de quantificação e orçamento, a fim  de possibilitar a aquisição dos materiais 
e equipamentos necessários à implantação do projeto. 

 
2. Capacitação da equipe de construção do Projeto: período de 16 a 19 de 

fevereiro de 2016. 
 
2.1.  Participaram da capacitação as seguintes pess oas: 
 

 

Prof. Jurandir: Instrutor Valentin: Encarregado geral 
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João: Mestre Cerqueiro Zezinho: Ajudante Cezar: Ajudante 

 

  
João: Ajudante Alex: Ajudante Tião e Hélio: Vaqueiros 

(observadores). 
 

 
2.2.  Foram realizadas as seguintes atividades: 

 
• Demonstração da elaboração das peças da Cerca Elétrica Padrão 

Fazenda Ecológica pelo instrutor e montagem do “Kit” de demonstração e 
padronização: 
 

  
O Instrutor Jurandir Melado demonstra 

a confecção das peças 
Lindomar, Jurandir e o Kit de 

padronização das peças 
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• Treinamento dos participantes na confecção das peça s: 
 

Participantes treinam a confecção das peças da Cerca Elétrica padrão Fazenda Ecológica  
 
Foi usado para o corte dos arames e tubos isoladore s para a confecção das 
peças, dispositivos para padronizar o tamanho do ar ame e dos tubos. 
 

  
Dispositivo para cortar arame  Dispositivo para cortar tubo ( foto de arquivo)  

 
 

• Peças componentes do KIT de demonstração e padroniz ação: 
 
 KIT demonstração das peças exclusivas da Cerca Elé trica padrão Fazenda Ecológica: 
 

1. Terminal com castanha: 

Para isolamento de extremo de cerca:  Material usado: 1 castanha + 1,0 m de arame 
de aço. 

 

 
 
 
 
 

Aproximadamente  80 cm de arame de aço para amarrio no 
moirão 

Castanha 
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2. Chave interruptora de mola com gancho de duplo e ngate: 

Para ligar e desligar lances de cercas: Material usado: 4 m de arame de aço + 
30 cm de tubo 9/16”. 
 

 
 
 

3. KIT Porteira .  

3.1  Punho para porteira:  Material usado:  5 m de arame de aço  + 30 cm de tubo 
isolador 9/16” 

 

3.2 Terminal com castanha e dobradiça para porteira:  Para instalação dos fios 
“choque” da Porteira. Material usado: 1,20 m de arame  + 1 castanha. 

 

3.3 - Terminal com dobradiça para porteira:  Para instalação dos fios “terra” da 
Porteira. Material usado: 1,20 m de arame.   

 
 

3.4 Alça para fechar a porteira:  Material usado: Arame de aço + tubo isolador 7/16”. 
Esta peça é feita no campo, na hora de sua instalaç ão, pois o comprimento 

5 cm 

8 cm 30 
cm 

15 
cm 

15 
cm 

10 
cm 

Gancho Punho isolado 
Limitador 

de 
estiramento 

Mola Fina 
Argola  

8 cm 

5 cm 

30 
cm 

Mola Grossura média 
Punho isolado 

Gancho 

Sobra de arame para ligação na 
cerca 

15 
cm 

10 
cm 

50 
cm 

Aproximadamente 80 cm de arame de 
aço 

10 
cm 

Castanha  Dobradiça 

Aproximadamente 80 cm de arame de 
aço 

Argola Dobradiça 

10 
cm 
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do tubo e do arame depende do diâmetro do Moirão e do afastamento da 
castanha. Atenção  �      A alça para o fio terra não tem o tubo isolad or.  

 

4. Cerca Móvel:   

4.1 – Alça isolada com mola: Usada para iniciar a instalação da cerca móvel.                                              
Material usado:  6 m de arame de aço + 60 cm de tubo 7/16” 
 

 

 
 
4.2 - Alça isolada com gancho: 
Usada para finalizar a instalação 
da cerca móvel. 
Material usado: 60 cm de tubo 
isolador 7/16” e aproximadamente 
1,5 m de arame. 

 

 
4.3 - Terminal com 
corrente e chave 
interruptora.    Material 
usado:   1,5 m de arame +  
25 cm de tubo 9/16” +  1 
corrente para cachorro (nº 4) 

 

30 cm 8 cm 

8 cm 

30  cm 
Tubo isolador  7/16” 

Comprimento variável 

Limitador de 
estiramento            
da mola 

20 
cm 

20 
cm 

10 
cm 

Mola Fina Argol
a 

Alça isolada, com gancho 

60 cm de tubo  7/16” 

60 cm de tubo  7/16” 

Alça isolada, com gancho 

Gancho 

25 cm de tubo 9/16” 

Corrente de 
cachorro (nº 4) 

8 cm 

5 cm 

Arame de aço 
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4.4 – Poste intermediário para cerca móvel:  Usado para manter a altura da 
cerca móvel.  Material usado: 1,70 m de ferro de construção (corrugado) de 
3/8” +  2 isoladores para poste de ferro 3/8”.    Existem também bons modelos 
industrializados, com a vareta  mostrada abaixo: 
 
 

  
Poste de ferro – confecção artesanal Vareta industrializada 

 
 
 

5.   Porteira Móvel: Serve para interromper o corre dor, facilitando o manejo. 
 

 
 
IMPORTANTE: 
Durante o treinamento para a confecção das peças, e até que esteja com muita 
prática neste trabalho, o trabalhador deve comparar cada peça que faz com a peça 
do KIT para que o padrão seja mantido em todos os detalhes. 
 
• Instalação do aparelho eletrificador:  

 
O aparelho eletrificador foi instalado num dos esteios do curral, próximo à 
plataforma da seringa/tronco, para facilitar o acesso.  Foi usado um aparelho 
da marca ZEBU – 220V com capacidade nominal de 200 KM. 
Foram usadas 3 barras de aterramento de ferro cobreado de 2,40 m de 
comprimento, enterradas em linha com afastamento de 3 m entre elas. Usou-
se na ligação das hastes ao aparelho o mesmo cabo usado nas passagens 
subterrâneas. O fio foi ligado às hastes com um conector próprio para isto. A 
conexão do fio com a haste e o conector, foi protegida com uma fita de 
plástico. 
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Foi instalado um dispositivo protetor de rede (com uma haste de aterramento 
exclusiva) na tomada de energia, para proteger o aparelho de sobrecargas da 
rede elétrica. 
Toda a instalação foi realizada pelo próprio instru tor, com a participação 
dos “treinandos”. 

 
 
• Construção da “Escolinha”,  a primeira atividade em campo foi a locação e 

instalação das cercas elétricas da “Escolinha”, ao lado do curral, no interior de 
um piquete de cercas convencionais previamente construído: 
 

Construção da Escolinha Gado em treinamento na escolinha. 
 

 
• Marcação das cercas no campo. 

Iniciamos a construção das cercas pelo módulo A do projeto.   
Para fazer a locação do corredor central, usamos a cerca externa, que é 
paralela ao corredor como referência. 
Foi utilizado para sair com a primeira cerca (90º da cerca referência e 
corredor) o esquadro de trena, com lados de 6 m, 8 m e 10 m  (triângulo 
retângulo)... Os treinandos aprenderam a usar este dispositivo. 
Assim foram marcados os lances de cerca do corredor, as cercas que saem 
do corredor em 90º e as demais cercas do módulo A, segundo os detalhes  
expressos no projeto. 
 

• Linha de transmissão do aparelho até o início das c ercas. 
Foram construídas duas linhas de transmissão aérea ligando o aparelho às 
cercas, uma para o primeiro piquete (área de lazer do módulo A)  e outra para 
a escolinha, com chaves interruptoras independentes. 
 

• Dispositivo minimizador dos efeitos de descargas at mosféricas: o “Pára-
raios” 
Foi instalado um dispositivo para minimizar os efeitos de descargas 
atmosféricas (raios), composto de uma mola de indução (resistência), um 
aterramento com 4 hastes de ferro cobreado de 2,4 m  e um faiscador ou 
desviador do raio para o solo. 
Este dispositivo é uma importante proteção do aparelho eletrificador, 
minimizando os efeitos de raios. 
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Linha aérea do aparelho à cerca Pára-raios: Aterramento e faiscador. 

 
• Instalação das porteiras, das chaves interruptoras e das passagens 

subterrâneas. 
Foi demonstrado pelo instrutor com participação ativa dos treinandos a 
instalação das porteiras, das chaves interruptoras e das passagens 
subterrâneas por vãos de porteiras e corredores. 
As passagens subterrâneas foram feitas com o cabo próprio, tanto o fio “terra” 
quanto o fio “choque”, passando por uma valeta de 30 cm de profundidade; 
 

Instalando as dobradiças das porteiras Porteira, chave e passagens instaladas 
 

• Instalação da Cerca móvel no piquete A-03: 
Para demonstração da utilização da cerca móvel (tipo relógio) foi instalada duas 
cercas no piquete A-03, como aparece no projeto: 
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• Correção em locais de desníveis, onde a cerca fica muito alta. 
Neste caso usa-se uma estaca fincada no chão debaixo da cerca, onde se quer 
reduzir a altura.  Amarra-se um arame macio na estaca e puxa-se a cerca para 
baixo, até a altura correta.  Na cerca de 3 fios, deve-se instalar uma castanha 
entre o fio terra e o primeiro fio choque;  na cerca de 2 fios, deve-se instalar uma 
castanha abaixo do primeiro fio e outra entre os dois fios, como ficou 
demonstrado na cerca da escolinha, próximo da porteira de entrada (Faltou a 
foto...)  
 

 

 
 
 
Na cerca de 2 fios, deve-se 
instalar uma castanha abaixo do 
primeiro fio e outra entre os dois 
fios, como na foto ao lado. 

 

 
• Teste do gado na Escolinha. 

 
Para o primeiro teste da escolinha, foram usados 48 novilhos, seguindo os 
seguintes procedimentos: 

o Os animais foram confinados no curral próximo da escolinha; 
o Com as porteiras do curral e da escolinha abertas, deixou-se que os 

animais por livre vontade de deslocasse até a escolinha; 
o Após a entrada de todos os animais, fechou-se a porteira da escolinha, 

deixando os animais na escolinha durante o período da tarde e a noite. 
o  

Gado no curral já saindo Gado entrando na escolinha Gado na escolinha 
 
Observaçôes: 

• Pouco tempo depois dos animais entrarem na escolinha, houve uma 
queda de  energia e o eletrificador ficou desligado até o dia seguinte; 

• Apesar disso, de que poucos animais tenham tocada a cerca elétrica, 
sentido os efeitos do choque, apenas dois dos novilhos saltaram a cerca 
durante toda a tarde e noite do dia 19/02/2016... 
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2.3.  Recomendações para a conclusão da implantação  e utilização dos 

módulos A, B e C. 
 
• Conclusão da implantação do módulo A. 

No módulo A, ficou faltando apenas: 
o Ficar as madeiras da última cerca (na divisa com a APP); 
o Furar alguns moirões e lascas; 
o Instalar os isoladores de partida e de linha e esticar os arames; 
o Fazer as passagens subterrâneas; 
o Instalar as porteiras e chaves interruptoras. 

 
• Início do manejo no módulo A: 

 
o Como a pastagem deste módulo não está ainda em condições de 

pastoreio, deve-se deixar os piquetes em repouso por mais uns 20 
dias (até 10/03/2016 aproximadamente) e depois iniciar o manejo 
com um lote de aproximadamente 15 UA (unidade animal = 450 
Kg). 

o Sendo possível, semear a lanço sobre a pastagem, antes da 
primeira entrada do gado cerca de 5 Kg de sementes de capim ou 
leguminosa, por hectare. 

o Manejar o lote usando cada piquete por um máximo de 4 dias, com 
a utilização da cerca móvel, para eu o gado use uma parcela por 
dia; 

o Procurar não fazer o rodízio pelos piquetes em sequência, mas sim 
usando sempre o piquete onde o capim esteja em melhores 
condições de desenvolvimento; 

o Se após completar o ciclo (utilização do último piq uete)  a 
pastagem dos piquetes utilizados não estejam em boa s 
condições, deve-se retirar o lote do módulo até que  a 
pastagem se recupere adequadamente. 

o Repetir os novos ciclos de pastoreio com o mesmo esquema do 
primeiro, anotando todas as informações na ficha própria. 

o Após o primeiro, e a cada  ciclo, avaliar a quantidade de capim 
existente para aumentar ou diminuir o tamanho do lote de animais 
para o próximo ciclo. 
 

• Implantação dos módulos B e C. 
Após a implantação do módulo, A, continuar a implantação pelo módulo B 
e só após a conclusão do módulo B, iniciar a implantação do módulo C. 
A planta do projeto é auto-explicativa, com indicação da  posição das 
porteiras, passagens subterrâneas, pontes entre lances de cercas e 
chaves interruptoras... 

o A implantação, tanto do módulo B quanto do módulo C, deve se 
iniciar pela locação do corredor central que deve ser feita com 
muito cuidado para sua correta localização; 
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o A partir da locação do corredor, o trabalho de locação das cercas 
fica muito facilitado, pois todas as cercas que partem do corredor 
estão em 90º (esquadro) com as cercas do corredor. 

o HAVENDO QUALQUER DÚVIDA SOBRE A CONTINUAÇÃO DA 
IMPLANTAÇÃO, CONSULTAR O PROJETISTA... 

Para o manejo do gado nos módulos B e C, fornecerem os 
oportunamente instruções específicas. 

 
2.4.  Recomendações de ordem geral: 
• Na confecção das peças, sempre comparar cada peça feita com o 

gabarito (peça do kit de padronização) parra manter o padrão; 
• Na montagem da cerca no campo, se ater ao PADRÃO (expresso no 

documento plastificado que ficou junto com o kit de demonstração e 
padronização); 

• Na utilização dos piquetes, sempre obedecer as LEIS UNIVERSAIS DO 
PASTOREIO RACIONAL, expressas no texto fornecido junto com o 
projeto; 

o Usar sempre a Porteira móvel para não permitir que o gado ande 
por todo o corredor, indo apenas até o piquete a ser usado no dia... 

• Manutenção das cercas: TOLERÂNCIA ZERO COM DEFEITOS  !!! 
o O Segredo de uma cerca elétrica que se mantém eficiente, 

funcional e segura por muitos e muitos anos, assim como é 
adotado na AVIAÇÃO, é manter uma tolerância ZERO com 
defeitos . Ou seja, qualquer defeito que surja na cerca, seja no mal 
funcionamento de algum equipamento ou no dano ocorrido nas 
cercas, deve ser imediatamente corrigido para o padrão original. 
PARA ISTO: 
� Re-esticar sempre as cercas que por um motivo ou outro se 

mestre com os fios bambos; 
� Manter sempre um aparelho eletrificador de reserva para 

substituição em caso de pane no que está sendo usado; 
� Deixar sempre à mão (nas áreas de lazer)  algumas peças 

do “punho para porteira”, para substituição imediata, caso 
alguma porteira seja danificada; 

 
2.5. Considerações e recomendações finais: 

 
• A construção do projeto é apenas o ponto de partida  do trabalho.   

Depois da implantação vem o manejo do gado pelos piquetes, que 
realmente é a fase mais importante e que demanda um acompanhamento 
permanente de alguém que compreenda bem o esquema de Manejo 
Voisin, conhecendo perfeitamente os objetivos do projeto e as “Leis 
Universais do Pastoreio Racional”, principalmente as duas primeiras: a 
Lei do Repouso e a Lei da Ocupação. 

o Na origem do fracasso na condução de um sistema de 
Pastoreio Voisin sempre se encontra a desobediência  a uma 
das duas primeiras Leis Universais. 
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• Arborização e diversificação das forrageiras: 
Após a implantação do projeto, com a construção de todas as cercas e 
instalação das áreas de lazer (bebedouros, cochos de Sal e 
suplementos), começa uma fase permanente , em busca do 
aperfeiçoamento das pastagens, com uma adequada arborização e 
diversificação das forrageiras. 
 

• Procura permanente pelo aperfeiçoamento (capacitaçã o) sobre as 
tecnologias empregadas, procurando: 

o Ler diferentes livros e artigos e assistir a vídeos que estejam 
disponíveis sobre o Pastoreio Voisin, o Manejo de Pastagem 
Ecológica e a Nutrição animal de uma forma geral; 

o Sempre que possível, trocar ideias com outros produtores que 
praticam as tecnologias empregadas; 

o Sempre que possível, fazer visitas a outros projetos semelhantes; 
o Nunca deixar de consultar o técnico responsável em caso de 

dúvidas. 
 

O sucesso é fruto das boas escolhas e da eterna vig ilância... 
 
Guarapari ES,  23 de fevereiro de 2016. 
 
 

 
 


