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CERCA ELÉTRICA FAZENDA ECOLÓGICA – Fazendo a diferença 
Há 20 anos, meu irmão Judismar ao voltar de umas férias, passou por uma fazenda da Nestle 
em Goiás e conheceu a cerca elétrica. Ao chegar a Cuiabá ele foi taxativo: temos que testar 
esta tecnologia na Fazenda Ecológica!!  De lá para cá, depois de ficar plenamente 
convencido da eficácia, praticidade e economia das cercas elétricas, tive oportunidade de 
aplicar, pesquisar, desenvolver e continuamente aperfeiçoar, com contribuições de técnicos 
e produtores, inicialmente na Fazenda Ecológica e depois nas propriedades de inúmeros 
clientes, um padrão de cerca elétrica que, sem falsa modéstia, até hoje não vi nada melhor 
no Brasil e em alguns outros países...  
FAZENDO A DIFERENÇA. 
As cercas elétricas já existem há cerca de 70 anos e a cerca elétrica Fazenda Ecológica, não 
difere nos conceitos, de uma cerca elétrica qualquer de boa qualidade... A diferença reside 
nos DETALHES, ou seja, nas ferramentas, dispositivos, acessórios e peças exclusivas, que 
substituem com vantagens econômicas e funcionais alguns onerosos produtos oferecidos 
pelo mercado convencional, por exemplo: 
•  “Chave interruptora de mola e gancho de duplo engate”. O uso das chaves 

interruptoras é essencial para um bom manejo do projeto de Manejo Racional. Com uma 
chave prática e econômica, podemos ter cada lance de cerca com seu “interruptor” 
exclusivo, facilitando sobremaneira o manejo do sistema de cercas. Isto praticamente 
não é feito quando se usa o similar convencional, pelo seu elevado custo... 

 
Usando apenas 4 m de fio de 2,1 mm para cerca elétrica e 30 cm de tubo 9/16”, e facilmente 
confeccionada, o custo desta peça não ultrapassa R$ 1,60, bem diferente dos R$ 66,72 que 
é o preço da chave mais cara do mercado (Preço do dia 19-01-2016 no site do fabricante)... 

A chave de mola com gancho de duplo engate Fazenda 
Ecológica substitui com vantagens econômicas e 
funcionais a sua similar convencional da marca mais 
“famosa”:  
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• Sistema de porteiras para acesso aos piquetes.  Este é outro ponto importante no 
Projeto de um sistema de piquetes.  As porteiras são os elementos mais manuseados de 
uma cerca elétrica. Se não for prática e funcional dificultará o manejo e se for muito 
onerosa, poderá inviabilizar economicamente o projeto... 
O sistema de porteiras Fazenda Ecológica possui vários elementos, mas o que faz 
realmente a diferença é o “Punho para porteira”, que tem um custo de R$ 1,85, quando 
o similar da marca mais famosa custa R$ 30,61 (preço de 19-01-16 no site do fabricante) 
 
Punho para porteira:  
Material usado:  5 m de arame de aço 2,1 mm  + 30 cm de tubo isolador 9/16” 

 

O conjunto de peças para instalação da porteira consta de 2 suportes (dobradiça + trinco) e do 
“punho isolado”.    Este conjunto é oferecido no site do fabricante mais famoso  por R$ 82,59 

(19-01-16) e custa apenas R$ 3,30 com as peças artesanais “Fazenda Ecológica”... 

 
• Porteira Móvel Fazenda Ecológica: Um detalhe que substitui um funcionário... 

 
Porteira móvel, usada para 
interromper o corredor e “indicar” ao 
gado o acesso ao piquete da vez, tem 
a propriedade de substituir uma 
pessoa na lida diária com o gado... 
Composta de porteira com uma alça 
isolada e um punho para porteira.  
 

Limitador de 
estiramento 

da mola 
5 cm 

8 cm 30 cm 15 cm 15 cm 10 cm 

Gancho Punho isolado Mola Fina 
Argola  
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• Cerca Móvel Fazenda Ecológica: Dividindo piquetes e multiplicando as parcelas. 
Usando componentes exclusivos, a cerca móvel Fazenda Ecológica, possibilita a divisão de 
piquetes em inúmeras parcelas, de forma prática, facilitando o manejo racional das pastagens. 

 
Terminal usado no início da cerca móvel.  Terminal usado no extremo da cerca. 

 Terminal com chave e corrente para finalizar a instalação da 
cerca e fazer a ligação elétrica. 

 Poste intermediário – colocado a cada 20 m, 
mantém uniforme a altura da cerca móvel. 

 Cerca móvel instalada, com Início no centro do 
Piquete no sistema tipo “Relógio”.  

 Finalização da instalação da cerca móvel, com o 
terminal de corrente e a chave interruptora ligada. 

    
O uso de carretilhas com fios ou fitas (eletroplástico), permite cercas elétricas extensas. 
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• Ferramentas exclusivas facilitam a confecção artesanal de peças da Cerca Fazenda 
Ecológica e a implantação das cercas. 

   
Máquina de confeccionar molas. (As molas fazem parte de 

diversas peças da Cerca Elétrica Fazenda Ecológica). 
Bate-estaca para 
estaca de ferro 

Bate-estaca para 
estaca de madeira. 

 

Algumas recomendações importantes sobre cercas elétricas rurais: 

• As cercas elétricas se prestam de forma excelente para a divisão de pastagens em parcelas de 
tamanho adequado ao manejo intensivo e racional; 

• Usar sempre aparelhos de alta potência e de boa qualidade, que tenham uma capacidade 
adequada ao sistema de cercas; 

• Deve-se dar uma atenção especial ao aterramento, que é o “coração do sistema”; 

• Tanto em aparelhos elétricos (127 ou 220V) ou a bateria (12 V) , não deve ser dispensado o 
uso do “dispositivo minimizador dos efeitos de descargas atmosféricas” ou seja o  “para-
raios”, com um aterramento exclusivo e reforçado, para evitar danos ao aparelho causados 
por raios; 

• Nos aparelhos ligados à rede, deve-se usar o dispositivo “protetor de rede”, para evitar 
sobrecargas de energia que possam danificar o aparelho; 

• Como na aviação, deve-se com as cercas elétricas, usar o conceito de “tolerância zero”, com 
defeitos, a fim de manter impecável o seu funcionamento... 

 

Guarapari – ES, 19 de janeiro de 2016  Eng. Agr.  Jurandir Melado 
 


