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1. Introdução: 

Ao perceber que sem a tecnologia das cercas elétricas era inviável a construção e manutenção eficiente e 

econômica de um Sistema de Pastoreio Racional Voisin com o grande número de piquetes necessários, 

resolvemos pesquisar e desenvolver na Fazenda Ecológica, alternativas artesanais práticas para os principais 

elementos da cerca elétrica disponível no comércio, buscando reduzir o custo dos projetos, com substancial ganho 

de qualidade.   

Assim, conseguimos desenvolver equipamentos, ferramentas e elementos, como as porteiras e as chaves 

interruptoras, usadas em nossos projetos, que além da redução drástica do custo, acabaram se revelando mais 

eficientes que os modelos industrializados.  

Procurando viabilizar economicamente pequenos projetos, principalmente para a pecuária leiteira, 

desenvolvemos um prático sistema de cercas elétricas móveis, que reduziu drasticamente o custo, viabilizando 

projetos com áreas a partir de 1 hectare de pasto. 

A transferência da tecnologia da “Cerca elétrica padrão Fazenda Ecológica” é feita na prática, por ocasião do 

treinamento da equipe de construção, no início da implantação dos projetos ou em oficinas de Manejo Sustentável 

de Pastagens, destinadas a produtores, estudantes e técnicos. 

2. Princípio de funcionamento da cerca elétrica rural. 

A cerca elétrica rural, para contenção de animais, é um sistema constituído dos elementos: 

• Aparelho Eletrificador, que pode ser abastecido com energia elétrica de rede (110 V e 220 V), de uma 

bateria (carregada por um painel solar ou mesmo com um carregador de baterias ligado à rede), ou 

mesmo de pilhas comuns. Este aparelho gera um pulso (choque) intermitente de alta voltagem 

(chegando a 10.000 V), mas de baixa amperagem (0,01 A) e curta duração. Os efeitos deste “choque” 

é muito desagradável e assustador, MAS NÃO FAZ NENHUM MAL AOS ANIMAIS OU ÀS PESSOAS; 

• Fios eletrificados pelo aparelho eletrificador, Estes fios devem ser isolados das madeiras de 

sustentação, constituindo a cerca propriamente dita. Para bovinos a cerca elétrica pode ser de 1 fio, 

2 fios ou de 3 fios no máximo. 

• Equipamentos e acessórios. Completando a instalação, temos o Dispositivo Para-raios e todo um 

conjunto de elementos, como Isoladores, cabos subterrâneos, Chaves interruptoras, Porteiras de 

acesso aos piquetes, etc. 

3. Cerca Elétrica padrão Fazenda Ecológica em 3 níveis de segurança. 

Com os anos de prática, chegamos à conclusão que a cerca deveria ter 3 níveis de segurança, que seriam 

usados de acordo com a necessidade: 3 fios, para os corredores e Áreas de Lazer, 2 fios para as laterais e 

fundos dos piquetes e de apenas 1 fio na redivisão dos piquetes em parcelas. 
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a. Esquema teórico de uma parte de um projeto para bovinos, com as cercas em 3 níveis de segurança: 

 

As cercas de 1 fio, para a redivisão de piquetes em parcelas ou “fatias”, podem ser fixas (em projetos 

médios e grandes)  ou móveis (em médios e pequenos projetos) 

b. Esquema de uma cerca de 3 fios (Usada nos corredores e áreas de lazer): 

Os dois fios de cima interligados e ligados os “choque” através de uma chave. 

 

c. Esquema da cerca de 2 fios (Usada nas laterais e fundos dos piquetes): 

 (Os dois fios isolados e com ligação independente à rede com chaves interruptoras): 

1º DIA 

2º DIA 

3º DIA 

CERCA DOS CORREDORES E ÁREAS DE LAZER:   

3    F I O S 

CERCA DAS LATERAIS E FUNDOS DOS PIQUETES:                                            

2   F I O S 

CERCA DAS FATIAS:                                             

1   F I O 

F A I X A 

 1ª FATIA  

2ª FATIA  

3ª FATIA  

 ÁREA DE LAZER  

C O R R E D O R 

CHOQUE 

CHOQUE 

TERRA 

ISOLADOR  DE PARTIDA – TIPO ISOLADOR  DE LINHA – TIPO TUBO 

���� Até 20 m ���� 

����------------------------------------ ATÉ  300 m  -------------------------���� 
SOLO 

Chave 

Ponte 

���� Até 20 m ���� ���� Até 20 m ���� ���� Até 20 m ���� 

Altura dos fios:                                               

Gado de Leite --- Gado de Corte 

   3º:     1,10 m       1,30 m 

   2º:     0,70 m       0,90  m 

   1º:     0,40 m       0,50 m 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d.  Esquema  da cerca com  1 fio (Usada para dividir piquetes em parcelas menores ou “fatias”):                                                                                                                                             

Para divisão de faixas em “fatias”. Ligada à cerca da faixa, com chave interruptora  ou ponte fixa.                         

(Pode  (e deve!) ser substituída por cerca móvel). 

 

 

 

 

 

 

CHOQUE 

TERRA / CHOQUE   

REVERSÍVEL 

ISOLADOR  DE PARTIDA - TIPO CASTANHA ISOLADOR  DE LINHA – TIPO  TUBO 

����---------------------- ATÉ  300 m  ----------------------------------���� 

Chave 

Chave 

SOLO 

���� Até 20 m ���� ���� Até 20 m ���� ���� Até 20 m ���� ���� Até 20 m ���� 

CHOQUE 

ISOLADOR  DE PARTIDA – TIPO CASTANHA ISOLADOR  DE LINHA – TIPO TUBO 

����---------------------------------- ATÉ  300 m  ----------------------------���� 
SOLO 

Chave 

���� Até 20 m ���� ���� Até 20 m ���� ���� Até 20 m ���� ���� Até 20 m ���� 

Altura do fio                      

Gado Leite   -  Gado Corte   

0, 70 m     -     0, 80 

m 

Altura dos fios:                                

Gado de Leite -- Gado Corte 

2º   0,90 m         1,10  m 

1º:   0,50 m      0,60 m 
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4. Cerca Elétrica para outros animais: A cerca elétrica, quando bem planejada, construída e manejada é uma 

excelente opção também para outros animais. Para cada espécie um modelo específico: 

a. Cerca elétrica para ovinos e caprinos: 

 

b. Cerca Elétrica para Suínos: 

c. Cerca elétrica para galinhas: 

 

 Todos os cuidados tomados para a cerca elétrica para bovinos, também se aplicam na cerca para outros 

animais, principalmente a necessidade da adaptação dos animais ao respeito à cerca.  A escolinha segue o mesmo 

princípio da escolinha para bovinos, apenas com a alteração do tipo de cerca elétrica e podendo ser mais simples. 
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5. Elementos da cerca elétrica padrão Fazenda Ecológica: 

a. Eletrificador: É recomendável usar eletrificadores de alta potência e com capacidade além da 

necessidade, para trabalhar com folga de potência: Existem inúmeras marcas de eletrificadores, 

quase todas, muito boas. Devem-se preferir as marcas que dão assistência técnica. Existem 

modelos que usam energia de rede (110 v ou 220v), bateria e até pilhas. 

    

Multipec - Nelore Panther - Speedrite Eletrificador a pilha Terko (com painel solar) 

b. Aterramento: Um aterramento bem feito é a primeira condição para o bom funcionamento da 

Cerca Elétrica.  Numa instalação completa, temos dois aterramentos: o aterramento do aparelho 

eletrificador e o aterramento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (para-raios): 

Aterramento do aparelho eletrificador: 2 a 3 hastes de aterramento de 2,4 m;  Aterramento do 

para-raios: 3 a 4 hastes. Nos dois, com afastamento de 3 m entre as barras, que são totalmente 

fincadas no solo e  interligadas por fio de cobre sólido encapado de 2,5  a 4,0 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  

c.  

 

o mínimo    

  
     

3 m 

2,4 m 

20 m no mínimo, entre os aterramentos 

Fio terra 

Fio Choque 

Mola = 

resistência 

Faiscador:     

para-raios 

Ligação do  Choque à cerca 

Ligação 

Fio terra 

Aterramento do para-raios Aterramento Eletrificador 
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c - Isoladores: Servem para isolar eletricamente os fios de arame das estacas de sustentação da cerca. 

Existe uma grande quantidade de tipos de isoladores. Os principais estão abaixo: 

  

 
 

Isolador de partida         

Tipo castanha 

Isolador de linha                 

Tipo tubo 

Isolador de linha          

Tipo  “W” 

Isolador de linha                   

Tipo parafuso 

 

d. Arames: Existem algumas marcas de arames específicas para cercas elétricas. São arames lisos e 

redondos de aço, de diâmetro 2,1 mm ou um pouco menos. Em pequenos projetos podem-se 

usar também arames galvanizados macios, geralmente o nº 14 ou 16. 

  

Arames de aço próprios para cerca elétrica – várias marcas.                                    

O mais adequado para projetos técnicos.  

Arame galvanizado comum 14 ou 16. 

Adequado para pequenos projetos. 

 

e. Acessórios e materiais para acabamento da cerca: 

  

Kit  Pára-raios – Protege o 

aparelho dos RAIOS... 

Placa de advertência: uma 

exigência legal !! 

Cabos com duplo isolamento para passagem 

subterrânea do “fio choque” por porteiras e 

corredores. 



  
                                                      

 

Eng. Agr. Prof. Jurandir Melado 
   jurandir@fazendaecologica.com.br - (27) 3362-2258 / (27) 99949-9268 

www.fazendaecologica.com.br 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 
 

  

Hastes de aterramento de ferro cobreado de 2,4 m e  

(3/8” a 5/8”  de diâmetro, com o conector próprio. 

Fio sólido de cobre para uso nos aterramentos e 

passagens do fio terra por porteiras (2,5 mm a 4 mm) 

f. Elementos de sustentação da cerca: 

    

Estaca de lasca comum 

funciona como esticador 

ou estaca de meio de linha. 

Estacas serradas de 5 x 6 

cm, podem ser usada no 

meio das linhas 

Poste 3/8“ de ferro de 

construção, usados no 

meio das linhas. 

Poste de eucalipto tratado. Pode 

ser usados como esticador ou 

estaca em meio de linha 

6. Ferramentas e equipamentos usados na construção de cercas elétricas: 

  

Esticadeira de arames Conjunto de chave para 

emendar e enrolar arame 

Alicate de Fazendeiro e alicate de 

Eletricista 
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Cavadeira – 2 pás Picareta Foice Enxada Facão 

 

7. Equipamentos motorizados que aumentam a produtividade da instalação. 

   

Furadeira para lascas de madeira. Perfurador de solo manual ou acoplado ao trator. 

 

 

8. O que há de diferente na “Cerca Elétrica padrão Fazenda Ecológica”? 

Na Fazenda Ecológica, iniciamos o uso de cercas elétricas há mais de 15 anos... Estes 

anos de experiência, também desenvolvida nos cursos de capacitação e implantação de 

projetos somadas  à  valiosas sugestões e ideias de alguns colegas e  produtores,  

resultou num padrão de cerca que agrega EFICIÊNCIA, FUNCIONALIDADE, SEGURANÇA, 

DURABILIDADE E ECONOMIA.  Foram desenvolvidos equipamentos que facilitam o 

trabalho e peças que substituem com vantagens econômicas e funcionais, peças 

similares encontradas no mercado. 
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a. Equipamentos exclusivos: Facilitam a confecção de peças artesanais de excelentes 

qualidades e aumentam a produtividade na implantação da cerca.  

   

Bate estaca                                     

para estaca de ferro 

Bate-estaca para 

estaca de madeira 

Máquina de fazer molas                                                  

modelo Fazenda Ecológica / Krindges 

Com o uso do bate-estaca, não há necessidade de se fazer buracos no solo para fincar as estacas. A máquina de 

molas auxilia na confecção das molas que fazem parte de diversas peças, como porteiras e chaves interruptoras... 

b. Peças exclusivas, desenvolvidas na Fazenda Ecológica e aperfeiçoadas ao longo de anos com 

contribuições de alunos, colegas e produtores aos quais ensinei um pouco e com os quais e 

muito aprendi... Estas peças são confeccionadas na comodidade de um galpão  ou oficina, e 

levadas para o campo na hora de sua instalação na cerca. 

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: 

Para ligar e desligar lances de cercas: Material usado: 4 m de arame de aço + 30 cm de tubo 

9/16”. 

 

Detalhes da instalação da chave interruptora: 

   

Chave curta (Usada quando a rede é a cerca do 

corredor)    Quando desligada, deve ficar apoiada 

entre a castanha e o moirão (área isolada). 

Chave curta (Usada quando a rede é a cerca do 

corredor)  Quando ligada, deve ficar apoiada na 

cerca eletrificada  

Chave longa, ligada a uma 

rede de distribuição aérea.    

Este modelo de chave (com o custo de apenas R$ 1,75) substitui com vantagens funcionais (e, 

principalmente econômicas), chaves industrializadas que chegam a custar mais de R$ 70,00!! 

3. KIT Porteira. As porteiras são importantes elementos para a funcionalidade de projeto.  Para a 

instalação das porteiras, usamos 4 peças que são mostradas a seguir: 

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: 1,10 m de arame  + 1 castanha. 

5 cm 

8 cm 30 cm 15 cm 15 cm 10 cm 

Gancho Punho isolado 
Limitador de 
estiramento 

da mola Mola Fina 
Argola  

8 cm 

5 cm 

30 cm 

Mola 

média 
Punho isolado 

Gancho 

Sobra de arame para ligação na cerca 

15 cm 10 cm 50 cm 

DESLIGADA 

LIGADA 
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3.3 - Terminal com dobradiça para porteira: Para instalação dos fios “terra” da Porteira. 

Material usado: 1,10 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 instalação, pois o comprimento do tubo e do 

arame depende do diâmetro do Moirão e do afastamento da castanha (Ver fotografias). 

Exemplo de utilização do KIT - Porteira: 

   

Porteira de 3 fios - Fechada Punho e alça eletrificada Terminal com dobradiça e castanha 

9. Cerca Elétrica Móvel padrão Fazenda Ecológica:   

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. 

Aproximadamente 80 cm de arame de aço 10 cm 

Castanha  Dobradiça 

Aproximadamente 80 cm de arame de aço 

Argola Dobradiça 

10 cm 

25 cm 8 cm 

8 cm 

25 cm 

Tubo isolador  7/16” 

Comprimento variável 

Arame de aço 
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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”. 

 

 

 

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 

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 

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 

Alça isolada, com gancho 

60 cm de tubo  7/16” 

Gancho 

15 cm 
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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.  

  

 

 
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. 
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O uso de fio ou fita eletroplástica e de carretilhas são de grande utilidade em cercas móveis mais extensas 

 

 
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. 
 
 
 

 2º dia  1º dia  3º dia  4º dia  5º dia 
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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: 
 
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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10. Transposição de porteiras e 

corredores: 

• Transposição subterrânea:                          

usa para o fio “choque” o cabo 

próprio de duplo isolamento e 

para o fio “terra”, um fio de 

cobre sólido com isolamento 

comum. A passagem do fio 

“Choque” pode também ser feito 

com o fio de cobre de 

isolamento  comum, mas dentro 

de uma mangueira de plástico. 

• Transposição aérea:                                      

é feita com o uso de 2 postes e 

dos mesmos isoladores e arames  

usados na cerca. 

 

11. “Escolinha” ou Centro de Escolarização do Gado:  Em projetos médios e grandes é indispensável a 

construção de um piquete especial para a adaptação dos animais à cerca elétrica. Em pequenos projetos, 

principalmente na pecuária de leite, a escolinha pode ser dispensada, com o treinamento dos animais 

nos corredores. 

Recomedações: O tamanho da escolinha pode variar de 1000 m2  a 5.000 m2; A localização deve ser sempre 

ao lado do curral para facilitar o acesso do gado; Os animais devem ser soltos no curral e irem por vontade 

própria (sem correrias) para a escolinha; Todos os animais devem passar pelo treinamento antes de entrarem 

nos piquetes de manejo. Basta que os animais em treinamento fiquem na escolinha por aproximadamente 

meio dia... 
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12. Alguns padrões a serem observados: A manutenção do padrão além de ser garantia de funcionamento 

adequado, proporciona harmonia e estética ao conjunto. Além das alturas dos fios das cercas e das 

dimensões das peças, devemos manter os seguintes padrões: 

a. Distância entre o poste e a castanha: 20 cm, incluindo a castanha; 

b. Tubo Isolador da alça de fechar porteira: sobra de 4 cm além do poste e 2 cm além da castanha. 

 

c. Fixação do arame da cerca na castanha: enrolar o arame com voltas longas, apenas 

com as mãos, de modo a facilitar a retirada em caso de necessidade. 

 

d. Sobra do isolador tipo tubo nas lascas intermediárias:  4 cm para cada lado. 

Sobra de 4 cm             

além do poste  

Sobra de 2 cm             

além da castanha 

20 cm 

Fixação em voltas longas, sem dobrar o arame 
Charrua com voltas apertadas 

4 cm 4 cm 
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e. Verificação da voltagem da eletrificação da cerca.   
Para um funcionamento adequado (respeito total pelos 

animais), a cerca não deve nunca ficar abaixo dos 4.000 V. Caso 

a medição com o voltímetro digital dê voltagem abaixo de 4000 

V, deve-se procurar identificar o problema para saná-lo. 

 
 

13.  Proteção de mudas de árvores introduzidas em pastagens em uso. 

Na implantação de um Sistema de Manejo de Pastagem Ecológica sobre pastagens já formadas, é 

imprescindível a introdução do componente arbóreo, sendo então necessária a proteção das mudas da 

ação do gado.  A seguir apresentamos oito diferentes esquemas de proteção de árvores com utilização de 

cercas elétrica temporárias.   Quando a proteção envolver dois lances de cercas, é necessário  isolar umas das 

pontas da cerca temporária, para evitar que ela faça uma ponte de ligação (quase sempre indesejável) entre as 

duas cercas. 
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14. Cercas elétricas com o uso de estacas vivas de Gliricídia sépiun. O uso de estacas de Gliricídia como 

moirões vivos em cercas é uma prática já consagrada.  Em cercas elétricas as estacas vivas de Gliricídia 

também podem ser usadas, trazendo 4 importantes benefícios: 1)- Substitui praticamente sem custo 

uma estaca que seria comprada; 2)- Dá sombra para o gado; 3)- Promove a incorporação ao solo do 

nitrogênio atmosférico; 4)- Em épocas de escassez as folhas servem de suplemento alimentar para os 

animais. 

   

Estaca no Plantio Estaca - 90 dias do plantio Cerca com moirões vivos – Gliricídias adultas. 
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Fases da colocação de uma estaca viva em cerca já construída (sem retirar o arame) usando isolador de garrafa 

PET. 

15. Isoladores alternativos, usando materiais comuns e reciclagens:  

 As especificações dos materiais para um projeto técnico de cercas elétricas devem contemplar 

os melhores materiais, que sem sombra de dúvida, são os materiais desenvolvidos pela indústria para 

os fins específicos. No mercado encontramos todos os materiais necessários para construção de uma 

cerca elétrica de primeira qualidade. Isto, porém não nos impede de usar em algumas situações de 

falta de materiais, ou numa emergência, materiais alternativos que em muitos casos têm um efeito 

semelhante aos específicos, com a vantagem de ser praticamente sem custo... 

  

Mangueiras plásticas como isoladores de linha Tubo plástico  “PVC” usado como isoladores de partida 

 

Garrafa PET = 4 isoladores; Qualquer embalagem plástica... Inclusive frascos de medicamentos... 
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Bico da garrafa Fundo da garrafa Fundo e tubo Tubo da garrafa 

Para a fixação da peça no moirão e a passagem do arame da cerca, fazemos buracos com ferro quente na peça. 

16. Manutenção da cerca livre de contatos com o capim (limpeza feita pelo próprio 

gado): 

Quando o pastoreio é bem planejado e executado, ou seja, a quantidade de animais é calculada em 

função da quantidade de forragem existente, os animais são compelidos a consumirem toda a forragem 

disponível, inclusive a que fica debaixo das cercas. Com isto o próprio gado mantém a cerca limpa!!! 

Com o fio debaixo não eletrificado (terra) o gado aprende a comer debaixo da cerca, fazendo automaticamente 

uma limpeza, dispensando roçadas mecânicas ou aplicações de herbicidas, para manter a cerca sem contato com a 

vegetação.  O respeito à cerca continua total, pois se o animal forçar a passagem vai encostar-se ao fio do meio, 

tomando o choque. 

No caso da cerca de 2 fios (ambos com isolamento e chaves individuais), o fio de baixo é mantido ligando ao terra, 

só sendo ligado (também) no choque, caso haja no piquete animais de pequeno porte, passando por baixo da 

cerca... Após o treinamento destes animais, o esquema volta ao normal: (fio de cima no choque e o de baixo no 

terra...) 

17. Considerações finais: UMA ADVERTÊNCIA! 

A cerca elétrica é indiscutivelmente a tecnologia que permite o manejo adequado de uma 

pastagem. Não podemos, porém achar que basta dividir as pastagens com cercas elétricas 

que todos os nossos problemas estarão resolvidos!! 

A cerca elétrica é um meio para atingirmos o manejo racional das pastagens. É 

imprescindível que o “manejador do sistema” tenha sólidos conhecimentos e convicções 
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sobre o Pastoreio Racional Voisin para que possa ter um sucesso continuado nesta área. 

Outro ponto a considerar é o sucesso econômico do empreendimento.  Sem uma 

administração eficiente do seu empreendimento, o produtor rural, dificilmente terá 

resultados econômicos significativos... Como disse o André Sorio na sua participação no 

texto sobre Manejo Sustentável de Pastagens (parte principal desta publicação): “Nunca se 

terá os melhores resultados com o mínimo de envolvimento” 

Espero que este trabalho seja de utilidade tanto para a formação de técnicos “manejadores 

de pastagens” quanto para os produtores que procuram uma forma viável, acessível e 

econômica de melhorarem o manejo de suas pastagens e terem sucesso em suas 

propriedades. 

 

                                            

Guarapari – ES,  31  de março de 2015 
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