
visita diária dos animais. 
– Ser cobertos para evitar 
perdas pela ação das chuvas 
ou ventos.
– Ter espaço suficiente para 
que todos os animais tenham 
acesso livre e sem competi-
ção.

Eles podem ser feitos de di-
ferentes materiais, tais como 

madeira, concreto ou tambo-
res de plástico.

Os cochos para suplemen-
tação de volumosos e con-
centrados devem ser mais 
largos do que os de minerais. 
No caso de suplementação a 
pasto, é recomendável que 
eles sejam leves, para facili-
tar as mudanças de local. 
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pecuária

Dando continuidade às dicas 
de boas práticas com os bovi-
nos e eficiência na gestão dos 
manejos com o gado, trata-
remos hoje do fornecimento 
correto de água e de volumo-
so e as preocupações básicas 
com as instalações para o 
confinamento dos animais.

Como deve ser o forneci-
mento de água aos animais?

Para o fornecimento de 
água aos animais, deve-se:
– Dar preferência aos bebe-
douros artificiais, pois a água 
parada nos açudes pode ser 
fonte de contaminação do 
rebanho por doenças e para-
sitas.
– Vistoriar os bebedouros 
artificiais constantemente e 
mantê-los limpos, para ofe-

Como fornecer água e volumoso
recer aos animais água de 
boa qualidade. Eles devem 
estar localizados estrategica-
mente e dimensionados em 
função do número de ani-
mais a serem atendidos, con-
siderando o consumo de 50 l 
a 60 l/animal adulto/dia.
– Evitar o acesso dos animais 
a córregos e cursos d’água, 
para impedir o assoreamento 
e danos ambientais.

Como devem ser os reserva-
tórios de água para o abas-
tecimento dos bebedouros?

Os reservatórios podem ser 
de alvenaria ou chapa metá-
lica. Eles devem estar  locali-
zados em pontos mais altos, 
de forma a permitir a distri-
buição da água por gravida-
de. Em áreas planas ou com 

pequena declividade, reco-
menda-se elevar o local de 
instalação dos reservatórios, 
por meio de aterro nivelado 
e compactado.

A capacidade do reserva-
tório deve ser calculada em 
função do número de bebe-
douros que serão abasteci-
dos, prevendo-se, inclusive, 
uma margem de segurança 
para casos de reparos no sis-
tema de captação e elevação 
da água.

Como devem ser os cochos 
para fornecimento de mi-
nerais, concentrados e vo-
lumosos?

Os cochos para minerais 
devem:
– Ser posicionados na pas-
tagem de forma a permitir a 

forma correta de disponibilizar ao gado os nutrientes que necessita

Boa localização e dimensão razoável dos cochos facilitam acesso do gado

arquivo/


