
TREINAMENTO INSTALAÇÃO: 

CERCA ELÉTRICA 
RURAL



A Cerca eletrificada é utilizada 
para contenção de animais, 
evitando que eles saiam ou 
entrem em determinado local.

A instalaçãoCerca elétrica Pra que serve?

A função dela é criar uma 
Barreira Psicológica no animal, 

que ao “levar o choque” evita 
chegar próximo da cerca 

novamente.



A maior utilização hoje é no pastejo rotativo, por ser uma grande aliada de ordem 
técnica, econômica e ambiental na contenção dos rebanhos e na utilização 
racional das pastagens.

A instalaçãoCerca elétrica Pra que serve?

- Técnica: Facilita e permite que o sistema de manejo seja colocado em prática por 
todos, por sua praticidade na instalação e na gestão do sistema. 

- Econômica: Aumenta a produtividade do
rebanho, baixa o custo se comparado com a 
cerca tradicional, tem alta durabilidade 
e fácil manutenção.

- Ambiental: Viabiliza o manejo racional que 
ajuda a preservar a estrutura física do solo e de 
mananciais.

*Informações retiradas da Infoteca Embrapa



Cerca elétricaCerca elétrica
O principio mais importante no sistema de cerca elétrica rural, é que a eletricidade para
gerar o choque precisa estar em movimento. Para eletricidade se movimentar tem que
existir um circuito completo, para que a energia gerada volte para o equipamento
quando houver uma interrupção (choque).

O circuito sofre interferência de muitos fatores como: solo, eletrificador, aterramento,
isoladores e condutores. Por este motivo, pode-se afirmar que contrário ao que se
pensava, o eletrificador não controla sozinho a cerca. Todos os fatores citados acima
precisam ser de qualidade e bem instalados para que a cerca tenha um bom
funcionamento. Fonte: Ann Larkin Hansen

Cerca elétrica Como funciona?



Cerca elétricaCerca elétrica
O coração da cerca é o ELETRIFICADOR, ele
que transforma a energia e manda para a
cerca.

O eletrificador é equipado com
componentes que recebem a energia
elétrica (externa) e a transformam em
pulsos de alta voltagem que são liberados
na cerca por segundo.

O pulso é enviado para a cerca através do
Borne Vermelho, e faz com que ao
encostar na cerca sinta-se o desconforto ,“
a fisgada” do choque.

O borne vermelho é a o que alimenta a
cerca com energia elétrica.
O borne preto é a conexão do aterramento
do fio terra.

Cerca elétrica Como funciona?



Cerca elétricaCerca elétrica

Este pulso liberado na cerca embora seja de Alta voltagem é com BAIXA AMPERAGEM,
o que faz com que ele seja 100% seguro, não causando dano físico a quem encoste na
cerca.

Cerca elétrica Como funciona?

O seu funcionamento: 

Ao tocar a cerca o animal 

interrompe o fluxo da corrente 
que estava passando na cerca, 
fazendo com que a energia 

percorra pelo seu corpo e 
busque o caminho mais rápido 
para a terra, gerando assim o 

choque. 

Inicio

O DESCONFORTO do choque gera a
tal BARREIRA PSICOLÓGICA no 

animal que evitará fazer isto 
novamente. 



FuncionamentoCerca elétricaCerca elétrica Como funciona?

O que segura o animal é o 
CHOQUE e não o FIO.

ESTE “CHOQUE” -
NÃO MATA

Importante: 
- A Força liberado pelo equipamento será tão forte quanto a capacidade de seu sistema
de aterramento, pois, para o choque ser efetivo o eletrificador precisa completar o circuito.
- O choque ocorre porque o animal, ou a pessoa, se torna um condutor da energia por estarem 
Contato com a terra. 

Ex: Os pássaros não sentem o choque, porque não fecham o circuito (fio energizado + terra.



As cerca elétricas rurais podem ser dividas em 3 tipos, que variam de acordo 
com :
- Objetivo
- Tempo de uso

São elas:

Cerca elétrica Tipos de cercas 

Permanente Temporária Sobreposição



Cerca elétrica

Com 1 Fio: Cerca elétrica provisória, indicada apenas para 
categoria adulta de bovinos de leite.

Com 2 Fios: O melhor custo benefício. É indicada para cerca 
temporária e permanente. Pode conter variedade de animais. 
Garante a qualidade do choque mesmo em sólidos mais áridos.

Múltiplos fios : Especifica para determinados tipos de animais 
que são mais difíceis de conter, ou para regiões muito áridas ou 
com muita vegetação. Pode ser utilizada em cercas temporárias, 
embora sua indicação é para cercas permanentes.

Quantidade de FIOS

A utilização da cerca (tipo de animal, extensão, objetivo), definirá o a 
quantidade de fios que se farão necessário para que ela seja eficaz. Abaixo 
listamos algumas situações para melhor entendimento.



Cerca elétrica Fios por tipo de animal

Cavalos Vacas de leite

Ovinos Gado de Corte e búfalos



Cerca elétrica Fios por tipo de 
animal

Caprinos Suínos

Aves domésticas Coelhos



Cerca elétrica Fios por tipo de 
animal

Gatos Cães

Veados JavalisFotos: 



Voltagem Mínimo necessário
Para contenção

Animal Voltagem mínima para 
animal sentir o “choque”

Gado de leite 2.000 a 3.000 V

Gado de Corte 3.000 a 4.000 V

Cavalos 2.000 a 3.000 V

Ovelhas 4.000 a 5.000 V

Cabras 4.000 a 5.000 V

Porcos 2.000  a 3.000 V



Para que o “choque” flua , desde a saída do eletrificador até o fim da cerca, é importante 
estar atento a tudo que é utilizado para a construção da cerca elétrica. Conheça os 
principais:

Cerca elétrica CERCAMENTO RURAL



O sistema de aterramento de uma cerca elétrica rural é imprescindível para o bom 
funcionamento da cerca.
8 de cada 10 problemas que surgem nas cercas são devido ao inadequado uso do 
aterramento.
Mas, POR QUÊ É TÃO IMPORTANTE ASSIM?

Cerca elétrica Aterramento



A cerca elétrica é um sistema aberto, onde o circuito deve fluir. Se o sistema de 
aterramento é eficiente quando o animal toca o fio o choque vai atravessar seu 
corpo, atravessar o solo e precisará das hastes de aterramento para voltar ao 
eletrificador.

Sem as hastes de aterramento o choque “se perde” no meio do processo, e o circuito 
não é fechado, comprometendo a eficiência e o funcionamento do eletrificador. 

Cerca elétrica Aterramento

Foto : Stafix



Cerca elétrica Tipos de Isoladores

Gancho: Usada em mourão de madeira. Fixado com parafuso. Tem na 
versão curta e longa. O longo é usado como espaçador para cercas de 
sobreposição.

Vergalhão: Funciona com um sistema tipo porca fazendo com que o 
condutor seja posicionado na altura correta. Ele tem ajuste para 
mourões de 3/8"

Castanha ( Para cantos de cerca): Mantém o arame firme e 
seu formato faz com que ele não acumule água, prevenindo curtos-
circuitos.

W: Tem como finalidade fixar o arame no mourão, mantendo-o firme 
e esticado. Garante mais facilidade  e segurança na construção da cerca. 
É fixado com pregos ou parafusos.



Cerca elétrica Os Isoladores

ROLDANA 30 e 36: Embora muito utilizado nas cerca rural, este isolador não foi 
criado para este uso e por este motivo não deveria ser utilizado. Motivo: o fio da 
cerca não é isolado acaba dando fuga de energia causando assim queima de 
equipamento por sobre carga.   

ROLDANA 40:Material de fácil instalação, as garras não permitem o fio sair do 
isolador quando esticado: 

INDICADO: Pra eletrificador de bobina ( 0.4 Joules a 1 Joules ) 

PASSADOR DE FITA: Isolador Utilizado somente pra fita eletro plástica para 
cercamento de Equinos. 

Tubo(mangueira): serve para isolar o arame em postes de madeira. Indicado para arames 
bem tensionados em cercas permanentes. 
Cuidado: com a limpeza do canal interno pois pode entrar formigas e cupins e fazer ninho 
assim prejudicando o choque. 



Cerca elétrica Acessórios:  Componentes da 

Porteira

Terminal  mola interna: Permite a saída ou a entrada de pessoas 
ou animais de forma segura. Versão mais econômica  exemplo nos 
próximos slides. 

Terminal mola externa: Permite a saída ou a entrada de pessoas 
ou animais de forma segura. Facilita abertura e fechamento de 
piquete sem o trabalho e o risco de enrolar os fios ou arame. 
(Retrátil)

Cabo subterrâneo: Além da função de levar energia do 
eletrificador até o início da cerca ele também é 
recomendado para passagens subterrâneas na construção de 
porteira

Batente (engate): Permite o engate dos cabos isolados para 
porteiras e a conexão com o arame da cerca para continuar a 
linha eletrificada.



Cerca elétrica Postes 

Os postes para cerca são subdivididos em : De canto (mourões) e de linha (estacas, 
palanques). Os materiais mais comuns são:

De plástico ABS (inovação)
Durável e forte eles são 

usados tanto como 
mourões e estacas de 

linha. Para cercas 
temporárias e 
permanentes

De madeira, são os mais 
tradicionais. Usado em 

cercas temporárias e fixas. 
Deve ser de uma madeira 

que não envergue não 
apodreça com facilidade. A 

madeira mais usada é 
Eucalipto tratado.

Plástico virgem,  os 
palanques não precisar 

usar isoladores, são 
exclusivos para cercas 

temporárias.

De aço, usados somente 
em  cercas temporárias 
como estacas de linhas. 

Conhecido como 
Vergalhão.



BENEFICIOSBenefíciosCerca elétrica Chave interruptora

A chave interruptora é utilizada para “desligar” , interromper o circuito da cerca em 
determinado ponto.  Ao projetar a cerca elétrica é importante fazer o planejamento dos 
setores (1 piquete ou um grupo de piquetes), para facilitar manutenção (permite desligar 
a cerca mesmo longe do eletrificador), diminuir custo de energia e diminuir riscos de 
queima * de equipamento.

Setor 1 Setor 2

Setor 4 Setor 3

* Menor perímetro energizado diminui risco de raios.// Vegetação encostando em locais não energizados não 
Causa danos // Equipamento trabalha “menos” evitando desgaste desnecessário.



BENEFICIOSBenefíciosCerca elétrica Para raio

O sistema de PARA RAIO é um mecanismo usado para INIBIR, ou DIMINUIR o risco de 
equipamento ser atingido por raios, trazendo maior segurança e vida útil ao 
equipamento.

Não existe sistema de Para Raios capaz de garantir que o equipamento esteja 100% 
salvo deste tipo da intempérie da natureza.

Modelo com: Mola +
Castanha + centelhador

Simples



BENEFICIOSBenefíciosCerca elétrica Outros acessórios

Porteira 
simples

Manopla simples

Tensionador
de arame

Catraca simples

Tensionador
de arame

Catraca com castanha

Carretel para fio 
eletroplastico

Carretel



BENEFICIOSBenefíciosCerca elétrica Outros acessórios

Tensionador
de arame

Esticador de arame

Emendas 
bem feitas

Conectores para arame

Para 
conectar 
alimentador 
no fio

Garras 

Maquina para 
fazer cerca

Cerca fácil



A instalaçãoPastejo Rotativo
Manejo de 
pastagens

Uma das maneiras mais sustentáveis e econômicas para se alimentar 
o gado é deixando-o pastar naturalmente. A técnica  mais utilizada 
por apresentar altíssimo índice de resultado positivo, é o pastejo 
Rotacionado ou Rotativo. 

O pastejo rotacionado é uma ferramenta para intensificar o uso das 
pastagens e aumentar a produção de CARNE OU LEITE por 
hectare.



A instalaçãoPastejo Rotativo
Manejo de 
pastagens

O pastejo rotacionado exige:

- divisão da área em piquetes,
- o uso da cerca elétrica 

- e gerenciamento mais intensivo, pois torna-se 
necessário um planejamento cuidadoso da 
distribuição dos piquetes (corredores, água etc), 

- uma escolha criteriosa dos animais a serem 
criados, 

- um controle sanitário mais rigoroso, estratégia 
para aquisição de fertilizantes ao menor preço 

- e acompanhamento constante do crescimento do 
capim para por no piquete o número certo de 
animais que melhor aproveitará a forragem 
produzida.

Fonte: http://cloud.cnpgc.embrapa.br/sac/2012/09/14/sou-uma-pequena-pecuarista-e-gostaria-de-mais-
informacoes-sobre-pastos-rotativos-para-gado-de-corte-tipo-de-capim-manejo-e-planejamento-para-
esta-atividade/

Inicio



A instalaçãoPastejo Rotativo
Manejo de 
pastagens

Um exemplo: numa rotação de 5 dias de 
pastejo com 35 dias de descanso os animais 
entrarão no primeiro piquete e ficarão até o 
quinto dia, passarão para o segundo e ficarão 
até o 10º dia, passarão ao terceiro, quarto, …, 
até chegar ao oitavo piquete. 

Nesse ponto o primeiro piquete completou 35 
dias de descanso e pode ser ocupado 
novamente. Nesse manejo é importante 
regular a carga de animais para que o capim 
produzido no período de descanso seja 
consumido no período de ocupação, sem 
sobras nem superpastejo. 

O manejo do pasto pode ser com tempo fixo ou com tempo variável.

O manejo com tempo fixo:
É mais simples e consiste em estabelecer uma sequência e cronograma de entrada e saída 
dos piquetes. 

Inicio



A instalaçãoPastejo Rotativo
Manejo de 
pastagens

Tempo variável:
Não fixa nem o número de dias de descanso nem o de 
ocupação, nem a sequência de entrada nos piquetes. 

Os animais são postos no piquete quando o capim 
atinge um “ponto de entrada” caracterizado por uma 
certa altura e massa de folhas que varia de capim para 
capim.

Nesse manejo o ponto de saída também e fixado em 
uma altura de corte e desfolha da planta pelo pastejo, 
que também é variável de capim para capim e com as 
estações do ano. 

Neste caso a lotação do piquete visa não só o consumo 
adequado da forragem produzida, mas também a 
sincronização do momento de saída de um piquete com 
a entrada em outro. É um manejo mais complexo e só 
deve ser iniciado com o acompanhamento de um 
zootecnista.



A instalaçãoPastejo Rotativo
Manejo de 
pastagens

Sobre a criação de vacas de leite  a pasto, mas, que podem ser aplicados a outros tipos e animais:

O conceito de que produção de leite a pasto não é rentável, ocorre quando se imagina um sistema 
extrativista onde não há investimento, com manejo de animais não especializados em produção de 
leite, solos pobres em fertilidade e produção de pouca forragem e com baixa qualidade.
Precisamos trabalhar com conceitos profissionais de produção, em que entendemos que primeiro 
precisamos alimentar o solo, para o solo alimentar a planta e a planta alimentar as vacas. Estas, por 
sua vez, precisam ser especializadas em transformar a forragem de alta qualidade em leite, além de 
terem conforto. Com isso, a atividade se torna rentável, e muito rentável.“

Reportagem da Scott Consultoria.  Por Cristiano Poncio , Terça-feira, 2 de setembro de 2014 - 09h54



A instalaçãoPastejo Rotativo
Divisão dos 
Piquetes

Dividir a área em piquetes de acordo com a forrageira 
utilizada (número de dias de descanso) e dias de ocupação 
(tempo que os animais permanecem no piquete.

Se atentar para:
- Áreas de sombra
- Acesso a água 

Nº de piquetes =

PERIODO DESCANSO

PERIODO DE OCUPAÇÃO

1

Ex: área de 1 hectare
27 dias descanso 
1 dia de ocupação
=27/1+1= 28 piquetes
Piquetes com 350 m²

Esta é somente uma 
DICA.

Ideal é sempre ter o 
acompanhamento de 

um profissional 

Inicio

Fonte: MilkPoint



A instalaçãoPastejo Rotativo
Manejo de 
pastagens

O manejo de pastagens deve ser acompanhado por profissionais da área: Zootecnistas e 
agrônomos.

O governo, federal, estadual e municipal, dispõem de vários programas para incentivo ao 
produtor rural, busque este recurso. Listamos a baixo alguns sites, com informações a 
respeitos destes:

Encontre um sindicato: http://www.cnabrasil.org.br/servicos-para-produtor/encontre
Senar BR: http://www.cnabrasil.org.br/servicos-para-produtor/projetos-programas
Embrapa Leite: https://www.embrapa.br/gado-de-leite
Embrapa Carne: https://www.embrapa.br/gado-de-corte
Embrapa BR: https://www.embrapa.br/embrapa-no-brasil
Embrapa 500 perguntas: http://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/pdfs/90000013-ebook-
pdf.pdf
Balde Cheio: https://www.embrapa.br/balde-cheio

http://www.cnabrasil.org.br/servicos-para-produtor/encontre
http://www.cnabrasil.org.br/servicos-para-produtor/projetos-programas
https://www.embrapa.br/gado-de-leite
https://www.embrapa.br/embrapa-no-brasil
http://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/pdfs/90000013-ebook-pdf.pdf
https://www.embrapa.br/balde-cheio


BENEFICIOS

• Uma cerca elétrica bem construída requer uma manutenção mínima.

• Requer menos trabalho e menos material para serem feitas.

• Melhor aproveitamento das pastagens . Pode reduzir em até 80% do custo da 
divisão de pastagem em piquetes

Custo

• Se bem construídas, as cercas elétricas podem durar 10  a 15 anos.

• Podem ser fácil e rapidamente removidas. Utiliza menos arames e menos postes que 
as cercas convencionais.

• Pode ser usadas para os mais diversos tipos de animais, como também para isolar 
determinadas áreas de plantações.

• Os espaçamentos da cerca pode ser modificado para controlar uma grande 
variedade de animais

FACILIDADE

• Protegem melhor os animais. Não machuca o couro.

• Desencoraja invasores e predadores

PROTEÇÃO

BenefíciosCerca elétrica BENEFÍCIOS

Inicio



A instalação

Cerca elétrica

Naprática

Inicio



A instalaçãoA instalação Visão Geral - Passos

Inicio



Qual tipo de animal? (quantidade de fios)

Cerca fixa, temporária ou sobreposição? (palanque e tipo 
de condutor)

Qual extensão a ser cercada? 

Quantos piquetes? (porteiras)

Qual tipo de energia?(alimentará o eletrificador)

Qual distância das estacas baseadas no tipo de 
solo e relevo?  

A instalaçãoA instalação
Antes de começar:
DIMENSIONANDO

Inicio



Visão Geral -
Produtos

Só inicie a instalação 
da cerca depois 

de ter tudo que é 
necessário em mãos



A instalação

PROJETO - Desenhar o layout da cerca

ESCOLHER – O local do Eletrificador

ESCAVAR e fixar os mourões

FIXAR os isoladores em todos os mourões  

PASSAR o FIO na linha viva (área total) e nas divisões dos piquetes

1

2

3

4

5

Cercamento em 10 
passos



A instalação
Cercamento em 10 
passos

FAZER as PORTEIRAS nas entradas dos piquetes e INSTALAR chaves 
interruptoras

ATERRAR as Hastes de Cobre e conectar os fios na cerca 
e no aparelho (Borne Preto)

CONECTAR o cabo da energia do Aparelho na Cerca

SEGURANÇA- instalando o Para Raio

LIGAR o eletrificador e  Pronto, sua cerca esta em USO

6

7

8

9

10



A CERCA ELÉTRICA ISOLAR é uma ferramenta 
ESSENCIAL para o bom funcionamento do 

seu sistema de PASTEJO ROTACIONADO



Exemplos Correto



Exemplos Correto



Exemplos Correto



Exemplos Correto



Exemplos NÃO fazer



Exemplos NÃO FAZER



Compartilhando conhecimento
Canal no Youtube com vídeos explicativos sobre eletrificação rural.

https://www.youtube.com/channel/UCbae-NQyhnGi8WF7PJn-M4A


Compartilhando conhecimento
Canal no Whatsapp com produtores, veterinários, agrônomos e profissionais
Do setor, para gerar debate e sanar duvidas.



Compartilhando conhecimento

Calculadora para relacionar os itens necessários para instalação da cerca



Compartilhando conhecimento
Grupo no FACEBOOK sobre PASTEJO ROTATIVO, para estimular o compartilhamento
De informações e conhecimento.





OBRIGADO POR SUA COMPANHIA
Conte sempre com a ISOLAR CERCAS


