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Cerca Elétrica Móvel padrão Fazenda Ecológica 
(*) Jurandir Melado 
A cerca móvel permite dividir piquetes maiores em parcelas menores de tamanho variável, tornando possível o manejo racional de pequenos lotes de animais mesmo em grandes piquetes.  A cerca móvel padrão Fazenda Ecológica misturando materiais industrializados com técnicas artesanais simples, possibilita fazer isto de uma forma eficiente, funcional e econômica. 

Iniciamos a utilização da tecnologia das cercas elétrica na Fazenda Ecológica 
(www.fazendaecologica.com.br)  há 18 anos.  Ao longo dos anos, fomos incorporando elementos à 
cerca elétrica, chegando a um padrão considerado excelente, que chamamos de “Cerca elétrica 
padrão Fazenda Ecológica”.  Da construção deste padrão participaram com ideias diversas pessoas 
e entidades, que listo abaixo como uma forma de agradecimento pela sua contribuição para uma 
pecuária sustentável e de manejo racional, funcional e econômico: Cartilha de cerca elétrica da 
EPAMIG – SC; Rubi Roldão Grindges – Produtor Rural de Juína MT; Sérgio Pimenta – Eng. Agr. 
Consultor em Agroecologia de São Paulo SP; Romério Martins Roncete – Produtor Rural de 
Guarapari ES; Joaquim Santos – Tec. Agrícola, Gerente de Pecuária da Fazenda P.U. Urutaí GO. 
Este documento trata apenas da cerca móvel.  O documento completo com todos os detalhes da 
Cerca Elétrica padrão Fazenda Ecológica, porém pode ser solicitado pelo e-mail: 
Jurandir@fazendaecologica.com.br. 
A- Elementos da Cerca Móvel padrão Fazenda Ecológica: 
1. – Alça isolada com mola: Usada para iniciar a instalação da cerca móvel.                                                        
Material usado: 6 m de arame de aço para cerca elétrica + 60 cm de tubo isolador 7/16”. 

 

Limitador de 
estiramento            
da mola 

20 cm Mola Fina 

Alça isolada, com gancho 

60 cm de tubo  7/16” 

Argola para 
fixação da 
cerca 

20 cm 
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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 de aço para cerca 
elétrica. 

 
 
 

3. - Terminal com corrente e chave 
interruptora.   Usada para finalizar  a 
instalação da cerca móvel e fazer a 
conexão elétrica.                                    
Material usado:  1,5 m de arame +  
25 cm de tubo 9/16” +  1 corrente 
para cachorro  (nº 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, como a vareta  mostrada abaixo: 
 

 
Poste de ferro 3/8” – confecção artesanal Vareta industrializada 

 
 

 
 
 

5. A cerca elétrica móvel propriamente dita pode ser um 
pedaço do próprio arame usado na cerca, ou um pedaço de fio 
ou fita eletroplástico.  

  
 

100  cm 
30 cm 

30 cm 10 cm 
isoladores p/ ferro 3/8” 

25 cm de tubo 9/16” 

Corrente de 
cachorro (nº 4) 8 cm 

5 cm 

Alça isolada, com gancho 

60 cm de tubo  7/16” 

Gancho 

15 cm 
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6. Porteira móvel:  
É uma cerca móvel especial, usada  para 
separar lances de corredores, evitando  o 
trânsito livre do gado pelo corredor. 
 
Material   Usado: 60 cm de tubo 7/16” para a 
alça isolada  +  Pedaço de arame. (O tamanho 
depende da largura do corredor)  +  um 
punho  de  porteira  da cerca fixa.  

 

B - A utilização da Cerca Elétrica Móvel padrão Fazenda Ecológica: 

    

Alça isolada e mola: Terminal de 
partida e início da instalação 

Postes intermediários 
Artesanal e Industrial: 

mantém a altura. 

Alça isolada e gancho + terminal com 
corrente e chave:  finalizando a 

instalação. 

 
 

   
O uso de fio ou fita eletroplástica e de carretilhas são de grande utilidade em cercas móveis mais extensas 
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Esquemas de instalação da cerca móvel. 
 
Em piquetes retangulares, estreitos e compridos, o esquema mais usado é o da cerca móvel 
dividindo o piquete em faixas retangulares que são sucessivamente liberadas ao gado.  Já quando o 
piquete tem forma quadrada ou aproximada do quadrado, o esquema aconselhado é o do 
“esquema tipo relógio”, desenvolvido  a partir de uma ideia original do Tec. Agrícola e Gerente de 
Pecuária da Fazenda P.U., Joaquim Santos. 
 
A - Esquema de instalação da cerca móvel em piquetes retangulares: 
 
São usadas simultaneamente 2 cercas móveis (A e B) que são movidas de acordo com esquema 
mostrado nas gravuras a seguir: 
 

 
 
 

    

 
 
A partir do 4º dia as cercas já são transferidas para próximo piquete, repetido o esquema acima. 
 
Desta forma o gado tem à sua disposição a cada dia uma área crescente de pasto.  A grande 
vantagem é aumentar a intensificação (super-desejável) e não permitir que o gado estrague com o 
pisoteio e contamine com os dejetos, o pasto que consumirá nos dias seguintes. Não existem 
maiores problemas de o gado ter acesso às fatias já consumidas nos dias anteriores. 
 
Este esquema com 5 parcelas é apenas um exemplo retirado de um projeto real.  Na realidade os 
piquetes podem ser divididos em mais ou menos parcelas para adequar à realidade ou às 
necessidades do manejo. 
 
B - Esquema de instalação da cerca móvel em piquetes quadrados ou de forma aproximada do 
quadrado:  Usam-se duas cerca móveis (A e B) que são fixadas num poste no centro do piquete 
(Alça isolada e mola)   e ligadas à cerca do perímetro do piquete (Gancho com alça isolada e 
terminal de  corrente e chave), como demonstrado nas gravuras a seguir: 
 

 2º dia  1º dia  3º dia  4º dia  5º dia 
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B.1.  Quando queremos dividir o piquete em até 4 parcelas: 
 

 
 

   

 
Este esquema encerra uma grande vantagem: temos que movimentar apenas uma das cercas 
(cerca B) e, além disso, mudando apenas a posição do terminal de ligação da cerca. A cerca gira em 
torno do poste central, aumentando a cada mudança a área de pasto fornecida ao gado. 
Em grandes piquetes, torna-se interessante o uso das carretilhas industrializadas, porém 
mantendo os terminais artesanais descritos anteriormente. 
 
B.2 - Quando queremos dividir o piquete em mais de 4 parcelas, mas não permitindo ao gado ficar 
mais que 4 dias sobre a parcela inicial (No exemplo abaixo, divisão em 8 parcelas de uso diário): 
 

 
   

 
 

  
 
 
 

 1º dia  2º dia  3º dia  4º dia 

 8º dia  7º dia  6º dia  5º dia 

 1º dia  2º dia  3º dia  4º dia 
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Exemplos de uso da cerca móvel: 
 

  
300 novilhos em manejo Voisin, Fazenda P.U de João Roberto de Arruda Sampaio  de Urutaí GO. 

 

  
Manejo Voisin de vacas Nelore com bezerros ao pé, Fazenda Ecológica Santa Luzia, de José de Oliveira Campos, Urutaí GO 

 
 
Guarapari – ES,  30 de março de 2015 
 

(*) Jurandir Melado é   Prof. Da UFMT 
(aposentado) , Consultor e autor de livros 
sobre Manejo  Sustentável  de  Pastagens. 

 
 
 
 
 


