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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE ALOJAMENTOS, 
EQUIPAMENTOS, PARQUE DE MANEIO, CERCAS  
E ARMAZENAMENTO DE FORRAGENS PARA CAPRINOS 
 
1 - ALOJAMENTOS 
 
O planeamento de uma exploração pecuária deve ser feito com o objetivo de maximizar 
a rentabilidade. Para isso, há que procurar dar aos animais as melhores condições e 
tornar o mais fácil possível todas as operações de maneio, por forma a aumentar as 
produções e diminuir os encargos. Um dos aspetos que tem uma grande importância é 
o dos alojamentos uma vez que a sua localização e conceção condicionam todo o 
planeamento das operações na exploração pecuária. 
 
Para se conseguir um bom maneio é condição essencial a existência de um abrigo. 
Algumas das vantagens que se podem apontar são as seguintes: 
 
- Permite a organização do rebanho em lotes consoante o estado fisiológico e as 
necessidades dos animais; 
 
- Permite uma maior vigilância no período das parições, o que conduz a uma menor 
mortalidade dos cabritos, logo uma maior produtividade do rebanho; 
 
- Possibilita um mais eficaz controlo sanitário quer por ações preventivas quer por maior 
vigilância, o que facilita a deteção de doenças; 
 
- Permite uma melhor organização do trabalho na exploração. 
 
Como inconvenientes à existência do abrigo, o único que se pode apontar é o seu custo. 
 
O projecto de uma construção para caprinos está condicionado em primeiro lugar, pelo 
tipo de utilização a que se destina. este tipo de utilização está dependente do sistema 
de exploração que se pretende adotar. Basicamente podemos considerar que os 
principais tipos de exploração no nosso País são os seguintes: 
 
a) Pastoreio extensivo 
 
Neste sistema, os rebanhos exploram grandes zonas de pastagens naturais, 
aproveitando os restos das culturas para se manterem fora da época de produção de 
ervas. 
 
Os aspetos de ordem sanitária e alimentar não são normalmente respeitados. Os 
abrigos não existem e os animais são recolhidos em bardos, ao ar livre. Neste sistema 
as produtividades do rebanho e da terra são muito baixas. 
 
b) Pastoreio intensivo 
 
Neste regime os animais são alimentados à base de pastagens melhoradas ou 
semeadas. A área de pastoreio é dividida por cercas para se conseguir um bom maneio 
de gado e da pastagem. A suplementação à base de alimentos conservados é 
indispensável nos períodos de carência de pasto. Este sistema implica a existência de 
um abrigo, normalmente de conceção muito simples, de armazéns ou silos para 



forragens e ainda dos equipamentos necessários para as ações de controlo sanitário e 
distribuição de alimentos. 
 
c) Semi-estabulação (regime misto) 
 
Neste sistema os animais são alimentados à base de pastagem e de alimento 
conservados, frequentemente feno que são distribuídos no local do abrigo. 
Normalmente os animais permanecem no estábulo no período noturno, saindo para a 
pastagem de manhã. Fora da época de produção de erva os animais ficam 
estabulados, permanentemente, por um período mais ou menos longo consoante os 
anos agrícolas.  
 
Neste caso o aspeto das instalações terá que ser mais cuidado uma vez que animais 
ficarão confinados parte do ano; logo todas as operações terão que ser executadas 
num local restrito. Há que prever o tipo e quantidades de alimentos complementares 
que serão necessários armazenar, o modo de distribuição desses alimentos por forma 
a tornar o mais eficiente possível o trabalho na exploração o que traz vantagens para 
os animais e para os tratadores. 
 
Dentro de vários tipos de exploração que se podem adotar, muitas soluções são 
possíveis para a questão do alojamento dos animais. Deve-se, contudo, procurar que 
estas sejam o mais económicas possível.  
 
A espécie caprina apresenta, de um modo geral, uma grande capacidade de adaptação 
ao meio, pelo que os animais podem ser convenientemente explorados sem que se 
disponham de meios físicos altamente especializados.  
 
Torna-se, portanto, possível recorrer a construções já existentes na exploração, desde 
que devidamente adaptadas, e a materiais de construção bastante económicos como 
madeiras, plásticos, fibrocimento, etc.  
 
O essencial é garantir a funcionalidade das instalações, para facilitar todas as 
operações de maneio o que se traduz numa maior eficiência da mão de obra, logo 
numa maior economia. 
 
 
1. 1. -  LOCALIZAÇÃO 
 
Para qualquer situação, o local escolhido deverá ser de acesso fácil para pessoas, 
animais e veículos, por forma a facilitar as operações de maneio. Deve procurar-se que 
o abrigo fique defendido dos ventos dominantes. 
 
A topografia do terreno é também um especto muito importante. Um local de declive 
ligeiro é o mais aconselhado de modo a evitar a acumulação de líquidos na zona 
destinada aos animais. Pela mesma razão sempre que possível devem preferir-se os 
solos de textura arenosa aos solos pesados pois aqueles são mais permeáveis e 
permitem uma mais rápida infiltração dos líquidos. 
 
Outras condições de ordem geral que interessa considerar são as que se relacionam 
com a proximidade de água, energia elétrica, etc. 
 



No caso de animais em pastoreio, a localização do abrigo tem uma importância muito 
grande. Na exploração extensiva tradicional, os animais são levados a fazer 
diariamente grandes deslocações para conseguirem o alimento, o que evidentemente 
se traduz em perdas de rendimento do rebanho. Daí a importância de reduzir estas 
deslocações ao mínimo o que se consegue concentrando a zona de pastoreio e 
instalando o abrigo o mais próximo possível da mesma. No caso de existirem várias 
folhas destinadas ao pastoreio a localização ideal será a central. 
 
1. 2.  -  ORIENTAÇÃO 
 
A orientação a dar ao abrigo está relacionada com as condições climáticas de cada 
caso particular pelo que não existem normas rígidas.  
 
No entanto há uma regra básica para qualquer tipo de instalações de animais: o eixo 
longitudinal (no sentido da maior dimensão) deverá estar orientado no sentido E - W. 
Com isto pretende-se que a insolação durante o Inverno seja máxima, e que o 
aquecimento no Verão seja o menor possível.  
 
A orientação de um abrigo de pastagem, normalmente aberto, é mais importante que 
nas instalações fechadas, devido à maior exposição aos agentes atmosféricos. Deve 
sempre procurar garantir-se proteção contra os ventos dominantes e uma máxima 
insolação nos meses de Inverno. 
 
1. 3.  -  DIMENSIONAMENTO 
 
O dimensionamento das instalações tem que ser feito tendo em conta que um rebanho 
não pode ser apenas constituído pelas cabras de ventre. A titulo de exemplo vamos 
apresentar a composição média de um rebanho em pastoreio com 100 cabras 
reprodutoras: 
 

cabras de 1-7 anos 100 
cabritas de substituição 22 
cabras de refugo 13 
bodes adultos 2 
bodes de refugo 1 
anacos 1 
cabritos 100 

 
Considerou-se um período de vida útil de 6 anos para as cabras; uma taxa de 
mortalidade global de 7% ao ano; um índice de fecundidade de 100%. 
 
No caso de ser necessário construir um abrigo na pastagem, parece-nos ser suficiente 
uma zona coberta, fechada em três dos seus lados, com parque ao ar livre. Os valores 
a considerarem para o dimensionamento são os seguintes: 
 
superfície coberta 
1,0 m2/cabra 
1,5 m2/cabra com cabrito 
 
área do parque de exercício 
3 m2/cabra  
 



Os bodes podem ser alojados individualmente ou em grupo considerando-se a área 
mínima de 5 m2, envolvendo uma zona coberta e outra descoberta. 
 
A altura do abrigo deve variar entre 2,40 m e 3 m, consoante o material utilizado para a 
limpeza. 
 
O parque deverá ser cercado por uma vedação de rede de modo a prevenir contra o 
ataque de outros animais. 
 
As divisões no interior do abrigo deverão ser feitas com as manjedouras, no caso de 
serem móveis, ou então com cancelas de madeira que devem ser desmontáveis. 
 
Quando se tratar de um capril fechado as necessidades em espaço são diferentes. 
Neste caso as superfícies a considerar-se são: 
 
1,00 - 1,20 m2/cabra 
0,50 - 0,70 m2/anaco de substituição 
1,50 - 1,70 m2/cabra com cabrito 
 
Nos pavilhões de aleitamento artificial deve-se dispor de uma área de 0,3 m2/animal. 
 
Para a recria e engorda a superfície a considerar é de cerca de 0,5 m2 por cabeça 
variando, contudo com a raça e com o peso que se pretende que os animais alcancem.  
 
Nestes pavilhões, o volume mínimo de ar deve ser de 1,5m3/animal. 
 
É sempre necessário prever a existência de boxes de afilhamento. É frequente verificar-
se a rejeição de cabritos por parte da mãe, especialmente quando a parição ocorre no 
capril e se tratam de partos gemelares. A contenção da cabra com os cabritos por um 
período que normalmente não vai além das 48 horas faz com que a mortalidade 
perinatal diminua. As boxes são feitas com 2 ou 3 cancelas de madeira, normalmente 
móveis que são fixadas à manjedoura. A superfície necessária para uma cabra e 1 
cabrito é de 1,5 m2. No caso de um rebanho mais prolífico, a área será aumentada à 
razão de 0,5 m2 por cada cabrito. Normalmente não são necessárias mais do que 10 
ou 15 boxes por cada 100 cabras. 
 
Sempre que possível devem existir portas nos topos do pavilhão que permitam a 
entrada de um trator ou de máquina que faça a remoção de estrume. As divisões dentro 
do capril devem fazer-se com cancelas amovíveis ou utilizando as manjedouras de 
modo a facilitar todo o trabalho. 
 
Os corredores devem ser dimensionados de acordo com a utilização a que sejam 
destinados. Quando se trata de um corredor para a passagem de um homem 
(vigilância) a largura necessária é de 0,7 a 1 m. No caso dos corredores de alimentação 
a largura terá que ser suficiente para permitir a passagem ao equipamento da 
distribuição dos alimentos.  
 
A titulo de exemplo podemos indicar que para a passagem de um Dumper, 1,5 m de 
largura é suficiente, enquanto que para um trator com reboque a largura poderá variar 
entre 3,5 e 5 m. 
 



Um problema idêntico ao da largura dos corredores é a altura das portas que 
igualmente tem que estar adequada ao tipo de utilização. 
 
1.4. - CAMAS 
 
As camas para os animais podem ser feitas com mato, palhas ou outros materiais 
(aparas de madeiras varas de videira, etc.) ou então pode adotar-se um sistema em 
que o pavimento é constituído por um ripado, colocado a certa distância do solo e que 
permite a passagem de dejetos que se vão acumular a um nível inferior. Este sistema 
permite manter as camas sempre secas e evita o consumo de palha.  
 
O ripado pode ser de madeira ou podem utilizar-se outros materiais como, por exemplo, 
o cimento ou o ferro. Este deve ser colocado a uma altura mínima do solo de 50 cm 
sobre pilares onde se apoiam as camas. No caso do material usado ser a madeira, o 
número de apoios será de 4 por cada 2 m2. Se for usado o cimento ou o ferro são 
necessários 4 apoios por m2. O espaçamento que deve existir entre ripas deve ser de 
2 cm. 
 
1. 5. - CONDICIONAMENTO AMBIENTAL 
 
Num pavilhão fechado, os problemas com o condicionamento ambiental tornam-se 
muito importantes. Para que os animais se mantenham em estado hígido e possam 
produzir, têm que lhes ser proporcionadas boas condições de ambiente, 
nomeadamente no que se refere a temperatura, humidade e deslocações de ar. 
 
Em relação à temperatura, a cabra apresenta como temperaturas criticas inferior e 
superior os 5º C e 27º C. Quer isto dizer que, para valores abaixo ou acima destes 
extremos, os animais veem comprometidos o seu estado de saúde e a sua capacidade 
produtiva.  
 
No entanto, os ótimos de temperatura serão de 12-13ºC para a produção de carne e 
de 16ºC para a produção de leite.  
 
Os caprinos adaptam-se melhor ao frio que ao calor. Por este facto, e para as nossas 
condições de clima, há que atender principalmente à temperatura nos meses de Verão.  
 
Os cabritos são mais exigentes em calor que as cabras. Não devem ser sujeitos a 
temperaturas inferiores a 8ºC, nem superiores a 27ºC. O ótimo situa-se entre 12 e a 
15ºC. 
 
A cabra é um animal muito sensível aos excessos de humidade. Adapta-se muito 
melhor aos ambientes frios e secos do que aos quentes e húmidos. A humidade no 
interior das instalações é produzida pelos animais (respiração e transpiração) e pelo 
estrume. A quantidade de vapor de água libertado depende da temperatura ambiental, 
sendo tanto maior quanto mais elevado esta for. A humidade relativa no interior dos 
pavilhões deve oscilar entre os 70 e 80%. 
 
A velocidade do ar no interior do capril deve variar entre os seguintes valores: 
 
cabras 

Inverno  15 a 25 m3/hora/animal 



Verão  100 - 120 
m3/hora/animal 

 
cabritos 

Inverno 10 m3/hora/animal 
Verão  50 m3/hora/animal 

 
A iluminação também tem que ser um especto a considerar nas instalações fechadas. 
 
A área das janelas deve ser 5% em relação à superfície coberta. Hoje em dia é 
frequente utilizarem-se materiais plásticos, translúcidos. há que tomar em conta que 
estes materiais têm tendência para obscurecerem com o tempo, pelo que, no caso de 
serem utilizados, a área da janela deverá ser superior. 
 
Para a iluminação artificial podemos apresentar os valores seguintes: 
 
luz para vigilância - 5 a 6 W/m2 
 
trabalhos específicos - 10 W/m2 
 
Nos grandes pavilhões, o sistema de iluminação deve ser instalado de modo a poder 
ser acionado por fases, evitando assim desperdícios de energia. 
 
2 - EQUIPAMENTO 
 
2.1. - MANJEDOURAS PARA FENO 
 
As manjedouras para feno devem satisfazer as seguintes condições: 
 
a)  Permitir a alimentação dos animais com o mínimo de perdas; 
b)  Constituir uma reserva de alimento; 
e 
c)  Proteger a forragem. 
 
a)  Para que se consiga a 1ª condição, é preciso que a dimensão das manjedouras seja 
suficiente para permitir o livre acesso a todos os animais do rebanho. Para que isso 
suceda é necessário que, no mínimo, cada animal disponha de 30 cm. De outro modo, 
os animais mais fortes terão capacidade de escolha o que implica que os mais 
pequenos ou mais fracos não disponham de um alimento da mesma qualidade. 
 
b) A manjedoura terá que ter capacidade suficiente para assegurar no mínimo a 
quantidade de feno necessária para um dia, no período de maior consumo. No caso de 
se prever uma armazenagem para tempo superior, o feno deverá ficar bem abrigado 
para evitar maiores perdas. 
 
c) A proteção da forragem deverá ser feita em relação aos animais pelo que as 
manjedouras deverão ser concebidas de forma a que estes não possam pisar o feno. 
Quando a complementação for feita ao ar livre a manjedoura deverá ser protegida por 
uma cobertura, mais larga que a caixa do feno e colocada num local abrigado. 
 
No esquema 1 a manjedoura é constituída por uma caixa em que as tábuas se colocam 
espaçadas de 15 a 20 cm (conforme o tipo de animal), para permitir a passagem da 



cabeça. A largura das tábuas pode variar. No entanto, para se conseguirem os 30 
cm/animal, devem ter uma largura de 10 a 15 cm. 
 
No esquema 2, a manjedoura é constituída por varões metálicos espaçados de 7 a 9 
cm. Neste caso, o animal puxa o feno com a boca, não podendo meter a cabeça entre 
os varões. 
 
No esquema 3, trata-se de um outro tipo de manjedoura de madeira, em que só existem 
traves de madeira horizontais. A abertura deve ser cerca de 20 cm. Neste sistema as 
perdas de forragem são importantes. 
 
No esquema 4, trata-se de uma manjedoura em que o acesso ao feno é feito através 
de uma rede de malha quadrada de 5x5 cm. Os animais retiram o feno com a boca. 
 
Em qualquer destes tipos de manjedoura pode-se aplicar um "tabuleiro" na parte inferior 
para, recuperar parte do feno, e permitir a distribuição de alimentos concentrados. 
 
Várias combinações são possíveis entre estes tipos-base, para se encontrar a solução 
mais adequada a cada caso. 
 
2.2. - COMEDOUROS 
 
Nos capris, a utilização de comedouros colocados ao longo dos corredores de 
alimentação é o sistema mais comum. O comprimento do comedouro limita o número 
de animais que o capril pode suportar já que se deve garantir o acesso simultâneo a 
todo o efetivo. Os valores a considerar no dimensionamento são os seguintes: 
 
cabras - 30 a 40 cm (consoante a dimensão da raça e seja cornuda ou mocha) 
cabritos - 15-20 cm 
 
Podem utilizar-se vários materiais de construção como, por exemplo, madeira, 
fibrocimento, manilhas de plástico, cimento, etc. De um modo geral, os comedouros 
são fixos sobre as estruturas rígidas e por isso, condicionam a organização do capril. 
 
A largura e profundidade do comedouro têm que ser definidas em função de cada tipo 
para se evitarem perdas. Se o comedouro for demasiado largo os animais têm 
dificuldade em recolher os alimentos e aumentam os refugos. 
 
Como valores médios podem considerar-se as seguintes dimensões: 
 
1) largura 

comedouro duplo   70 a 90 
cm 

comedouro simples   50 cm 
comedouro fixo   30 cm 

 
2) profundidade 

comedouro móvel   35 cm 
comedouro fixo   40 cm 

 
Nos sistemas de exploração em pastoreio, a suplementação dos cabritos é uma prática 
conveniente. Para isso é preciso que se disponham de meios que permitam a 



distribuição de alimentos concentrados a que unicamente os cabritos tenham acesso. 
Isso consegue-se utilizando manjedouras ou "passagens" seletivas. 
 
As manjedouras seletivas baseiam-se na diferença de dimensões da cabeça dos 
cabritos e dos adultos. O espaço por onde os animais têm que fazer passar a cabeça 
é tal que só permite a entrada de jovens. A regulação desse espaço torna-se mais difícil 
com o crescimento destes animais. Estes comedouros, devido à diferença de 
tamanhos, têm as vantagens de serem facilmente transportáveis e não necessitarem 
de instalações especiais. 
 
As passagens seletivas podem conceber-se de diversas formas: 
 
seleção pela largura dos animais 
seleção pela altura dos animais 
 
A seleção pela largura não é o melhor sistema uma vez que, no fim da engorda, quando 
os cabritos já necessitam de uma passagem relativamente grande, é possível que as 
cabras mais pequenas consigam passar. Estas passagens podem ser reguláveis ou 
não. 
 
A seleção pela altura é mais eficaz que a anterior. Com efeito os cabritos apresentam 
sempre uma profundidade do peito inferior às mães. A barra horizontal pode ser 
regulável o que dá uma maior segurança ao sistema. 
 
Usando passagens seletivas, a conceção das manjedouras pode ser muito simples 
existindo uma tremonha ou só um tabuleiro onde é distribuído o alimento. 
 
No entanto em qualquer dos casos anteriores é necessário que as manjedouras 
disponham de um sistema de proteção o que se consegue com uma cobertura 
estanque. Deve ser móvel e ter um sistema de fixação que evite o seu deslocamento. 
A largura deve ser sempre superior à caixa cerca de 15 cm para cada lado. 
 
2.3. - BEBEDOUROS 
 
Para que os animais possam produzir o máximo das suas potencialidades. O consumo 
diário é variável consoante a alimentação, o estado fisiológico dos animais e as 
condições do clima, no entanto como os valores médios pode considerar-se que o 
consumo varie entre 3 e 5 l / animal. 
 
Nos capris a água pode ser distribuída em recipientes, exigindo a sua renovação, ou 
em bebedouros automáticos. Neste último caso, o seu número será definido pelos 
grupos existentes simultaneamente, não devendo o número de animais por bebedouro 
ser superior a 50. 
 
Nos animais em pastoreio, o sistema de abeberamento pode ser o aproveitamento de 
depósitos de água naturais, como sejam ribeiros, lagoas, açudes, etc. Neste caso, a 
divisão das folhas de pastoreio tem que ser feita de modo que em todas elas os animais 
tenham acesso permanente à água.  
 
Quando não haja esta possibilidade, há que levar a água até aos animais. Para isso 
têm que ser instalados bebedouros na zona de pastagem. Estes devem ser dispostos 



de maneira a servirem simultaneamente 2 folhas contíguas. A regulação do nível da 
água pode ser feita por um sistema de boia.  
 
Outros processos de distribuição podem existir como, por exemplo, o enchimento por 
gravidade a partir de um depósito central. 
 
Quando se trate de pastagens temporárias ou não haja conveniência de instalar 
bebedouros fixo, estes podem ser amovíveis. podem usar-se "bidões" cortados no 
sentido longitudinal, nos quais a água é distribuída diariamente. Para evitar transportes 
de água tão frequentes podem instalar-se junto aos bebedouros depósitos que 
permitam o abastecimento por vários dias. Aqueles podem estar dotados de um 
sistema de boia que permite manter o nível de água constante. Trata-se de bidões 
cilíndricos normais a que se aplicam recetáculos junto do orifício de enchimento. Este 
sistema é muito económico e permite manter a água em boas condições e com certa 
reserva. 
 
2.4. - CANCELAS 
 
As cancelas são um acessório indispensável em qualquer tipo de capril. Com efeito, a 
necessidade de constituir grupos de animais para um bom maneio de rebanho impõe 
que se façam divisões dentro das instalações. 
 
A madeira é o material mais vulgarmente utilizado no fabrico de cancelas. Tem as 
vantagens de ser leve, higroscópio e fácil de trabalhar. Podem usar-se ripas pregadas 
perpendicularmente que devem levar um revestimento para melhor conservação (por 
exemplo óleo queimado, flintkote, etc.).  
 
No entanto também pode ser usado o metal que tem a vantagem de ser mais resistente, 
mas que é mais pesado, mais difícil de trabalhar, mais caro e que se altera facilmente 
em contacto com o estrume devido à sua humidade. 
 
As dimensões mais aconselhadas para as cancelas são 2 - 2,5 m de comprimento e 
1,00 a 1,20 m de altura. É vantajoso que as cancelas usadas no mesmo capril tenham 
todas o mesmo tamanho. 
 
Existem vários tipos de cancelas que se podem usar consoante o fim a que se 
destinam. 
 
Cancelas reversíveis: 
 
Colocando as ripas horizontais a diferentes distâncias entre si consegue-se fazer a 
contenção dos animais e também uma passagem seletiva para cabritos. Para tal basta 
inverter a posição da cancela. 
 
Cancelas cegas: 
 
Estas cancelas são opacas em todo ou parte da altura (60 cm).  
 
Permitem que se executem trabalhos num determinado grupo sem perturbar os 
animais que se encontrem ao lado, evitando situações de "stress". Também nas boxes 
para bodes se devem usar cancelas deste tipo pois os animais isolados têm tendência 
a investir quando se avistam. Nos corredores destinados à passagem dos animais 



devem-se usar cancelas cegas pois assim os animais têm tendência a avançar até ao 
extremo. 
 
Estas cancelas podem fazer-se usando placas de contraplacado que são pregadas 
numa cancela normal, feita com ripas. 
 
3 - PARQUES DE MANEIO 
 
Uma boa condução dos rebanhos impõe manipulações muito frequentes. Os parques 
de maneio são indispensáveis para a execução destes trabalhos, por os tornarem muito 
mais fáceis. 
 
Os parques de maneio fixos devem situar-se o mais próximo possível do capril. Os 
acessos devem ser concebidos de modo a facilitar a condução do rebanho até ao 
parque. O pavimento deve ser compactado ou cimentado nas zonas de passagem mais 
frequente. 
 
Um parque de maneio é constituído pelos parques de espera e receção e a manga. 
 
Devem prever-se um pedilúvio, um tanque banheiro com o respetivo parque de 
escorrimento e uma balança. 
 
Os materiais usados devem ser resistentes à pressão exercida pelos animais. As 
tábuas de madeira usadas não devem ter espessura inferior a 2 cm e devem sofrer um 
tratamento prévio para aumentar o poder de conservação. O metal apresenta maior 
resistência, mas exige maiores cuidados na sua conservação (pintura). Pode também 
usar-se a alvenaria com maior interesse para as mangas. O parque de espera deve ter 
uma dimensão que permita recolher todo o rebanho, cerca de 1 m2/animal. 
 
A manga destina-se a executar mais facilmente todas as operações de identificação, 
triagem, tratamentos sanitários, etc. Reduz a mobilidade dos animais e diminui a 
necessidade de os agarrar.  
 
A manga é a parte mais utilizada num parque de maneio de modo que deverá ser 
cuidadosamente projetada. A sua largura deve ser tal que não permita que os animais 
se voltem. Normalmente varia entre 40 a 50 cm consoante as raças. A altura deve ser 
no máximo de 80 a 90 cm (ATENÇÃO ÀS SALTITONAS) de modo a permitir que o 
operador atue com comodidade. As paredes devem ser lisas. 
 
Os parques de receção serão tantos quantos os grupos que sejam necessários 
constituir. 
 
O pedilúvio deve ser constituído por um sistema de tanques (2 ou 3). Os primeiros têm 
funções de lavagem e o último de desinfeção. Devem ser os mais longos possível 
variando normalmente entre 3 a 5 m no total. Tem vantagem de ser colocado numa 
zona coberta para evitar a diluição da solução pela água da chuva. 
 
O tanque banheiro pode ser constituído em cimento ou outros materiais (plásticos, 
fibras de vidro, etc.). Tem que existir um ou mais parques para o escorrimento dos 
animais. 
 



Para os animais em pastoreio pode ser conveniente adotar um sistema desmontável 
que permita fazer um parque de maneio na própria zona de pastagem. As 
características destes parques móveis têm que ser a leveza e a resistência dos 
materiais, a estandardização das dimensões e a adaptabilidade dos elementos entre 
si. 
 
A composição destes parques tem que ser no mínimo um parque de espera, um 
corredor de triagem e um parque de recolha. A área de cada um será função do número 
de animais do rebanho. A forma dos parques deve ser próxima do círculo para que a 
área seja o maior possível com o mínimo de elementos. 
 
Na manga pode adotar-se o pedilúvio, uma balança ou um aparelho de contenção. Os 
materiais usados para o fabrico destes parques pode ser a madeira ou chapa ondulada 
que apresenta grande maleabilidade e maior poder de conservação. 
 
Os cuidados a ter com as patas dos animais constituem operações difíceis e fatigantes 
para o operador. Por essa razão idealizaram-se aparelhos que permitem imobilizar a 
cabra e voltá-la de modo que as patas fiquem ao nível do operador. 
 
Estes aparelhos são colocados num corredor e podem ser feitos em madeira ou em 
metal. Se bem que não permitam uma grande redução no tempo de trabalho, no 
entanto faz com que este se realize com maior comodidade. 
 
4 - CERCAS 
 
4.1. - CERCAS FIXAS 
 
A intensificação da exploração caprina em pastoreio, a dificuldade em dispor de mão 
de obra qualificada e o elevado encargo que esta constitui, tem conduzido cada vez 
mais ao recurso das vedações. Estas asseguram funções de proteção dos animais, 
das áreas de cultivo e permitem um maneio mais racional dos rebanhos e das 
pastagens. 
 
O plano das cercas, qualquer que seja a exploração, deverá ser bem estudado para 
que estas sejam realmente eficazes. Aliás, o elevado encargo que constituem não 
permite decisões fáceis. A realização desse plano permite utilizar, do modo mais 
racional, as áreas de pastoreio e reduzir ao mínimo os custos com vedações. As áreas 
cercadas devem ter a maior dimensão possível pois isso traduz-se em economia. 
 
A forma das folhas deve ser a mais próximo possível do quadrado. As formas 
irregulares implicam maiores perímetros cercados. 
 
Tradicionalmente, as vedações eram constituídas por muros de pedra, ou ripados de 
madeira, que não são compatíveis com as necessidades atuais. Hoje em dia, as 
vedações fazem-se utilizando postos de madeira aos quais se prendem fios de arame 
ou redes metálicas. 
 
Os principais tipos de cercas permanentes são as de rede, as de arame e as mistas. 
Qualquer que seja o tipo é sempre necessária a existência de postes de madeira. Estes 
podem ser de dois tipos: 
 
cabeça de linha ou de ângulo 



intermédios 
 
Os primeiros são os que suportam os principais esforços de tensão. Devem ter uma 
altura de 2,30 a 2,50 m, sendo enterrados em cerca de 1 m. O diâmetro deve ser cerca 
de 10 cm. 
 
Os segundos servem para suportar a verticalidade da vedação. Têm uma altura que 
varia entre 1,5 a 2 m, e cerca de 8 cm de diâmetro.  
 
A colocação dos postes cabeça de linha tem de ser feita com cuidado para que resistam 
ao esforço a que ficam sujeitos. Faz-se o reforço dos postes com o objetivo de diminuir 
a força sobre eles exercida. Os dois processos mais usados são a colocação de uma 
trave oblíqua no sentido da força ou o "canto argentino". No 1º caso, a trave deve ser 
colocada no máximo a uma distância do topo igual a 1/3 do comprimento total do poste 
e a parte enterrada deve ser "calçada". 
 
O "canto argentino" envolve os 2 primeiros postes: a cabeça de linha e o de reforço. Os 
dois são ligados por um poste horizontal colocado na parte superior e por um cabo, 
conforme se indica na figura. 
 
Os postes de ângulo são reforçados com traves oblíquas segundo as duas direções. 
Podem colocar-se cabos em posição oposta às traves. 
 
Os postos intermédios são colocados com intervalos que podem variar entre os 4 e os 
6 cm. Em grandes extensões convém reforçar com traves oblíquas, de 50 em 50 m. 
 
Os postes utilizados nas vedações devem sofrer um tratamento prévio para aumentar 
o seu poder de conservação. O óleo queimado ou o sulfato de cobre são bastante 
eficazes. Outros produtos podem ser usados fungicidas e inseticidas, mas o seu custo 
é elevado. 
 
As cercas de rede são as mais adequadas para os caprinos. As redes também podem 
ser de vários tipos como sejam as redes de arame (com malhas de forma variável) ou 
as redes em fio de aço ondulado ou em fio liso soldado. 
 
O primeiro tipo de rede não é muito conveniente pois deforma-se facilmente quando 
sujeita a pressões. Pode reforçar-se por meio de fios lisos de arame, mas não é solução 
definitiva. 
 
As redes rígidas são muito mais resistentes que as anteriores. As de fio ondulado não 
são sujeitas a dilatações e retrações por ação da temperatura. É uma vedação de boa 
qualidade que não exige cuidados de manutenção e altamente eficaz na contenção de 
animais. Está largamente difundida na Europa, por exemplo em França, no entanto em 
Portugal o seu preço é proibitivo. 
 
As redes de fio liso soldado tem tido problemas de conservação provocadas por 
quebras de soldadura devido a choques ou a fatores climáticos. 
 
As vedações feitas de arame liso ou farpado são talvez as mais utilizadas no nosso 
País. No entanto apresentam problemas no seu funcionamento pois os animais, 
particularmente cães e cabritos, conseguem atravessá-la com relativa facilidade. 



Exigem frequentes reparações. Estas cercas podem ser feitas com 7 ou 8 fiadas sendo 
as 6 ou 7 inferiores de arame liso e a superior de arame farpado. 
 
O espaçamento entre arames varia entre os 10 cm (4 inferiores) e os 20 cm (2 
superiores). 
 
Ao longo da vedação e com intervalos de 1,5 m são normalmente colocados arames, 
ou esticadores de madeira verticais, que se ligam às horizontais para manterem o 
afastamento entre estes. 
 
As cercas mistas são concebidas para quando o pastoreio é feito por bovinos e 
caprinos. Neste são constituído por rede ou fiadas de arame liso e arame farpado até 
cerce de 1,20 m. 
 
Estas vedações exigem uma vigilância especial devido à presença dos bovinos que as 
podem destruir com certa facilidade. 
 
 
4.2. - CERCAS ELÉCTRICAS 
 
O uso de cercas elétricas tende a aumentar cada vez mais dado o seu baixo custo e a 
flexibilidade que apresentam. Permite aumentar o número de parcelas de pastoreio 
com um investimento reduzido. No entanto não dispensa a existência de cercas fixas, 
pelo menos nas vedações exteriores. 
 
As cercas são feitas utilizando fio de polietileno sobre o qual são enrolados 3, ou mais, 
outros fios em aço de pequeno diâmetro que conduzem a corrente elétrica. 
 
A vedação pode ser feita por: 2 fios colocados paralelamente a uma distância de 30 
cm. O fio inferior fica colocado a 15 - 20 cm do solo, mas não deve ficar em contacto 
com a vegetação. 
 
Este sistema tem a vantagem de ser muito económico, no entanto, não é muito eficaz 
principalmente para a contenção de cabritos. 
 
Existem redes de malha quadrada feitas com este fio. Têm uma altura de cerca de 85 
cm e são suportados por "varetas" verticais plásticas, espaçadas entre si de 4,5 m e 
que se fixam ao solo por varões de aço. É um sistema eficaz e as cercas são de fácil 
colocação e transporte. 
 
Qualquer tipo de cerca elétrica exige a existência de um acumulador e um pulsador. 
 
A voltagem que normalmente se utiliza é de 12 V. 
 
4.3. - PASSAGENS 
 
4.3.1.  - Portas 
 
As portas servem para permitir o acesso à parcela cercada, pelos animais e veículos. 
Devem estar colocados em locais de acesso fácil, por forma a diminuir as deslocações 
dos rebanhos e permitir o acesso entre parcelas. A dimensão mínima é de 4 m. 
 



As portas podem ser de 3 tipos: 
 
a - Em rede ou arame; 
b - Rígidas; 
c - Passagens canadianas. 
 
a) Constituem um prolongamento da cerca. São reforçados por um menor 
espaçamento entre os postes verticais que têm menor diâmetro. São fechadas por 
tensão entre os postes extremos, através de duas braçadeiras, uma na base e outra no 
topo. 
 
b) São portões de madeira, articulados por meio de dobradiças metálicas fixas aos 
postes extremos. Normalmente são constituídos por 2 portões que fecham ao meio. 
 
c) Foram idealizadas para evitar o incómodo de abrir e fechar portões quando a 
passagem de veículos é frequente. Estas passagens consistem em colocar uma grelha 
de madeira ou de metal sobre uma fossa. A grelha tem um espaçamento entre as ripas 
que não permite a passagem aos animais, mas não impede a de veículos. 
 
 
4.3.2.  - Passagens para o homem 
 
Para evitar o incómodo de abrir e fechar portas para o acesso de pessoas às folhas 
cercadas convém dispor-se de passagens unicamente destinadas a esse fim. Devem 
estar colocadas em locais bem visíveis e dispostas de uma forma lógica. 
 
Estas passagens podem ser portões de madeira vulgares ou então ser feitas com 
escadas ou toros de madeira colocados de um e outro lado da cerca. 
 
5 - ARMAZENAMENTO DE FORRAGENS 
 
Qualquer que seja o sistema de exploração seguido, para se conseguir manter os 
animais num regime alimentar equilibrado há que recorrer a forragens conservadas. Os 
dois tipos de conservação mais comuns são a ensilagem e a fenação. Por essa razão 
é necessário que se prevejam as quantidades anuais de forragem a utilizar de maneira 
a que sejam criadas as estruturas necessárias à sua conservação. 
 
No quadro abaixo apresenta-se valores médios que podem ser úteis nos cálculos de 
volume necessário por armazenamento: 
 
quadro 
 
quadro 
 
A armazenagem dos fenos não exige grandes cuidados desde que estes apresentem 
boa qualidade. Com efeito, os fenos difíceis de conservar são aqueles em que a 
enfardação se faz com a forragem demasiado húmida. Desde que a secagem seja 
bem-feita o feno conserva-se em boas condições desde que o local escolhido seja seco 
e bem arejado. 
 
A utilização de um ripado de madeira sobre o solo permite a circulação de ar e evita a 
degradação dos fardos da base. 



 
A produção de silagem implica a existência de silos. Estes têm sofrido uma evolução 
marcada ao longo do tempo. Os principais tipos de silos são os verticais e os 
horizontais. 
 
Do primeiro tipo os mais conhecidos são os silos torre. Estes eram construções de 
alvenaria que hoje caíram em desuso devido ao seu elevado custo e às grandes 
exigências em mão de obra. A superfície de forragem exposta ao ar era mínima e a 
cobertura feita com palhas ou terra. Conduzia à obtenção de boas silagens. 
 
Os silos trincheira vieram substituir os silos verticais. São total ou parcialmente 
enterrados no solo e as superfícies podem ou não ser revestidas com plástico. madeira 
ou cimento. A cobertura é feita com mangas de polietileno. as paredes laterais podem 
ser verticais ou ligeiramente inclinadas (7 a 8%). O fundo deve ser duplamente inclinado 
ou para um sulco central ou para 2 laterais (se a largura do silo for superior a 5 m) que 
fazem o escoamento dos efluentes. O fecho do bom do silo pode ser feito com tábuas 
de madeira, ou outro material que seja resistente, que são presas nos batentes do tojo. 
 
Quando os silos são dispostos em laterais, as paredes comuns devem ter um sulco na 
parte superior que faça o escorrimento da água da chuva. 
 
Outros tipos de silos que se podem referir são os "harvestore", os de vácuo e a prensa. 
Os primeiros são silos verticais, metálicos em que o enchimento e o esvaziamento são 
feitos mecanicamente. Não se faz calcamento uma vez que o ar no interior do silo é 
rarefeito o que permite a boa conservação da forragem sem esta operação. O 
enchimento dos silos pode ser contínuo e o período mínimo de permanência da 
forragem no silo é de 2 semanas. 
 
Os silos de vácuo são grandes sacos de plástico onde a forragem é introduzida, Depois 
do enchimento o ar é retirado por uma bomba pelo que não é necessário haver 
calcamento. Dá origem a silagens de muito boa qualidade, mas são muito poucos 
práticos, dado que não podem haver rompimentos no plástico 
 
Os silos de prensa são também sacos de polietileno onde a forragem é introduzida, 
sendo o calcamento feito por uma prensa móvel. Tal como no caso anterior permite a 
obtenção de boas silagens. É um processo caro com os mesmos inconvenientes do 
caso anterior. 
 
Por último vamos referir o processo que permite a obtenção de silagem sem se dispor 
de um silo. A erva é amontoada num local bem drenado, é bem calcada, tomando o 
silo uma forma paralelepipédica. A cobertura é feita com manga de polietileno que deve 
garantir o isolamento com o exterior. É um processo muito económico, mas que exige 
um bom conhecimento das técnicas de ensilar para que a forragem obtida seja de boa 
qualidade. 
 
Utilização dos Silos em Livre Serviço 
 
Trata-se de um sistema interessante uma vez que não exige operações de distribuição 
e permite que os animais satisfaçam plenamente as suas necessidades. O tipo de silo 
mais conveniente para este sistema é o de trincheira, que pode ter uma largura até 10 
m. A altura não deve passar 1,20 m pois para valores superiores os animais não 
conseguem consumir a parte superior do silo como. Quando se pretender aumentar a 



altura pode-se faze-lo instalando um degrau que permite aos animais alcançarem mais 
alto (até 1,5 m). A capacidade de o silo depende do efetivo, do período de 
complementação, do teor em Matéria Seca da forragem, etc. Considera-se que o 
número de cabras que pode comer 1 m linear, por um período de 24 horas, é de 25 a 
30. O avanço diário deve ser no mínimo de 10 cm, no entanto, é conveniente que o 
consumo seja o mais rápido possível, para diminuir as perdas. Os animais têm acesso 
à silagem por meio de uma grade que pode ser de madeira ou de metal. Diariamente 
deve ser encostada à parede aberta do silo depois de terem sido retiradas os refugos. 
 
A capacidade dos silos deve ser calculada em função do efetivo, do tipo de forragem e 
do período de consumo, como já se tinham referido. A titulo de exemplo apresentamos 
a forma como se pode proceder para a sua determinação: 
 

Efetivo  300 cabras 
Consumo diário    3 kg de silagem/animal 
Consumo total diário  900 Kg de silagem 
Período de complementação   120 dias 
Silagem em Kg/m3  720 Kg (20% M.S.) 
Necessidades totais em silagem  108 000 Kg 
Cubicagem necessária   150 m3 
Cubicagem total    187.5 m3 (considerando 20% de 

perdas) 
 
Considerando uma largura de 10 m e uma altura de 1,20 m, o comprimento do silo teria 
que ser de 16 metros. 
 


