
A Emater-DF desenvolveu um modelo de
curral para rebanhos que possuem até
25 vacas em lactação, de baixo custo,
utilizando estruturas e equipamentos

úteis à rotina do produtor. Modificações
e melhorias poderão ser realizadas a

critério do técnico e/ou produtor,
adequando-se à realidade da

propriedade. 
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CAPACIDADE PARA

25 MATRIZES

BOVINOCULTURA LEITEIRA

NA AGRICULTURA FAMILIAR

Descrição dos materiais usados no curral modelo Emater-DF

 O custo total do curral modelo da Emater-DF em 2018
foi orçado em R$ 17.235,00 (R$ 13.235,00 de

materiais + R$ 4.000,00 de mão de obra)

Autores: Camila Braz Ribeiral (médica-veterinária, Esp.);
Douglas Mariz de Andrade 

(Zootecnista, Esp.); Maximiliano Tadeu Memória Cardoso
(Zootecnista, Esp, M.Sc.); Weber Alves de Brito

(médico-veterinário)

A escolha do modelo de curral mais adequado à
propriedade passa pela elaboração de um projeto

com análise técnica e econômica. O modelo de
curral da Emater-DF atende pequenos e médios

produtores, podendo servir de base para o
desenvolvimento de projetos similares.



Barracão coberto
Espaço utilizado para ordenha dos animais, abrigo
alternativo para o sol e chuva, manejo sanitário e
manejo geral. Deve ser um local de fácil acesso, ser
plano com intuito de conferir bem-estar e
funcionalidade para a mão de obra e animais. Deve
ter contrapiso com desnível mínimo para
escoamento de efluente da ordenha/manejo e
conferir, concomitantemente, segurança aos
envolvidos para evitar acidentes.

COMPONENTES DO CURRAL

MODELO DA EMATER-DF

 Seringa
Utilizada para condução dos animais até o tronco de
contenção, para possíveis apartações. A seringa é a
estrutura do curral que tem a função de facilitar a
entrada dos animais no tronco coletivo ou no
embarcadouro.

Tronco
O tronco coletivo se caracteriza como um corredor
estreito, dimensionado para a entrada de um animal
de cada vez, de forma a mantê-los enfileirados. Sua
função é oferecer condições para que se tenha acesso
direto aos animais, possibilitando individualizar o
manejo e chegar muito próximo ao animal.

Embarcadouro
O embarcadouro é a estrutura do curral utilizada
para o embarque e desembarque de bovinos. Em
geral, ele é definido por um corredor com uma rampa
no final, que permite aos animais alcançarem o piso
do compartimento de carga durante o embarque, ou
descerem deste, durante o desembarque. O
embarcadouro deve ter entre 80 e 90 cm de largura,
dependendo do tamanho médio dos animais
usualmente embarcados. Em fazendas com animais
de grande porte, pode ser necessário embarcadouros
mais largos, com até 1,0 m de largura. Neste caso, o
embarcadouro possui duas opções de altura para
facilitar o embarque/desembarque em caminhões
pequenos ou maiores.

Manga de apartação
Utilizado para separação de animais ou grupos/lotes.
Pode ser utilizado também como curral de espera de
animais para ordenha, desde que feitas adaptações
de piso e cobertura.
 


