
Instalações para Exploração da Atividade Leiteira. 
 

1. Introdução 
 

 As instalações necessárias para exploração leiteira dependem basicamente 

do sistema de produção a ser adotado. Quanto maior a intensificação dos 

sistemas de produção, maior será o planejamento prévio das instalações. Da 

mesma forma que, um sistema de produção em confinamento necessita de maior 

número de construções quando comparado a um sistema semi-confinado. 

 Para compreender o quanto é importante um projeto de instalação é 

necessário entender o sistema de produção almejado, assim, como ter uma visão 

global sobre sistemas de produção, o que permitirá um uso otimizado das 

dependências. 

 O objetivo deste capítulo é fornecer uma noção básica sobre as principais 

instalações necessárias para exploração leiteira, conceituando sua importância 

dentro de cada sistema de produção. 

 

 

2. Sistemas de Produção 

 

Sistema extensivo 

 Este sistema apresenta baixa produção por animal (Kg de leite/vaca/ano) e 

produtividade por área (litros de leite/ha/ano, UA/ha/ano), quando comparado com 

outros sistemas de produção e emprega baixo investimento em instalação e nível 

tecnológico. 

 

 

 



Sistema Semi-intensivo 

 Este sistema já detém o emprego de certo nível tecnológico e investimento 

em instalações, visando aumentar a produção e produtividade do sistema, porém, 

não maximizando o potencial dos animais e da terra. 

 

Sistema Intensivo 

 Neste sistema há o maior emprego de tecnologias e investimentos em 

instalações, terra e animais que permitirão maximizar a produção e produtividade 

do sistema. 

 

3. Objetivos de uma instalação 

 

 - Permitir uma exploração racional dentro dos aspectos econômicos e 

gerenciais; 

 - Permitir o uso de máquinas e equipamentos de maneira eficiente; 

 - Aumentar a eficiência do uso da mão-de-obra; 

 - Proporcionar maior conforto aos animais dentro do sistema, permitindo 

exteriorização de seu potencial genético através da produção de leite; 

 - Permitir manejar e aproveitar o esterco produzido de forma racional; 

 - Permitir o seu crescimento futuro, se necessário. 

 

O que uma instalação NÃO pode fazer em hipótese alguma: 

 

 - Não atingir seus objetivos; 

 - Fazer com que de alguma forma ”se fique escravo” das 

construções; 



 - Relação custo / benefício seja desfavorável, ocasionando gastos 

excessivos para o sistema de produção; 

Deve-se lembrar sempre que construções NÃO valorizam a propriedade. 

 

4. Composição das instalações para exploração de leite. 

 

4.1 Unidade de produção. 

 - Sala de ordenha; 

 - Sala de leite; 

 - Curral de espera; 

 - Vestiários; 

 - Sala de máquinas; 

 - Anexos (área de apartação, farmácia, curral de manejo, contenção de 

palpação, casqueamento, exames clínicos, vacinações, medicações etc.); 

 - Instalações para o confinamento (quando for o caso). 

 

4.2 Unidade de alimentação 

 - Fábrica de ração; 

 - Silos para armazenagem de grãos secos; 

 - Silos para armazenagem de volumosos e milho grão com alta umidade. 

 

4.3 Unidade maternidade 

 - Piquetes ou pastos; 

 - Baias de parição; 

 - Área de manejo; 



 - Ordenhas acessórias. 

 

4.4 Unidade administrativa 

 - Escritório; 

 - Almoxarifado; 

 - Galpão de Máquinas e Oficina 

 

4.5 Unidade de Recria 

 - Bezerreiro; 

 - Área de manejo; 

 - Piquetes ou pastos. 

 

4.6 Unidade de esterco 

 - Área de separação; 

 - Área de processamento; 

 - Área de armazenagem. 

 

5. Unidade de produção 

5.1 Sala de ordenha  

 

 É o lugar de colher “o fruto” de todo o trabalho realizado dentro do sistema 

de produção, deve ser bem dimensionado para o tamanho do rebanho, tipo de 

animal e sistema de produção. Normalmente, é considerada como alto 

investimento dentro de um projeto. 



 Podem-se dividir os modelos de salas de ordenha em: sala de linha alta, 

média e baixa, denominações estas referentes à altura da linha de leite em 

relação aos animais.  

Sala de linha alta 

Estas salas são, normalmente, empregadas em modelos de equipamentos para 

ordenhas com balde ou latões ao pé e circuito fechado em estábulos ou 

confinamentos do tipo “Tie Stall”. 

 

Sala de linha média 

Normalmente, em salas com fosso com contenções do tipo “espinha de peixe” 45º 

ou 60º, tanden e fila indiana (Figura 1); tendo como principal característica o 

modelo de enquanto ordenha um lado, o outro lado está sendo preparado.  

 

Figura 1. Sala de Ordenha do tipo espinha de peixe 45º com linha média. 

Sala de linha baixa 

Também usada em todos os modelos que sala de linha média, e nas salas 

paralelas (“side by side”). Esta sala se caracteriza por trabalhar dos dois lados 

simultaneamente (Figura 2). 



 

 

Figura 2. Sala de ordenha paralela. 

 

5.2 Sala de leite 

Localizada próxima à sala de ordenha, devendo ser ventilada, de fácil limpeza e 

sanitização. Seu dimensionamento dependerá do tamanho dos equipamentos de 

estocagem e refrigeração de leite. A disposição dos equipamentos deverá 

acompanhar ao longo da parede, distribuição esta que reduz o tamanho da 

construção (Figura 3). O espaçamento entre os equipamentos deverá ser no 

mínimo de 70 cm para facilitar a limpeza dos mesmos. 

 



 

Figura 3. Sala de Leite 

  

5.3 Curral de espera 

Local onde as vacas permanecem por pouco tempo antes de serem 

ordenhadas, sendo a permanência ideal menor ou igual a uma hora por lote. Esta 

fica localizada antes do fosso de ordenha, seu dimensionamento é de acordo com 

o tamanho dos grupos de produção. 

Deve apresentar de 1,8 a 2,8 m2 por vaca, possuindo maior extensão no 

comprimento, devendo ter a largura igual a da sala de ordenha. Com aclive de até 

5% no sentido da ordenha, o que promove estímulo ao animal a entrar na sala 

(Smith et al., 1998). 

A entrada da sala de ordenha deve conter afunilamento no sentido do 

fosso, o que facilita a entrada dos animais. Neste local as contenções laterais 

devem formar um ângulo de 45º com as contenções da ordenha. A Figura 4 

apresenta um exemplo de sala de ordenha com afunilamento na entrada. 

A sala de espera deve ser provida de sombra e quando necessário deverá 

possuir sistema de refrescamento artificial (ventiladores e aspersores de água).  



No projeto de dimensionamento, a sala de espera deve ser projetada em 

25% a mais sobre o tamanho médio dos lotes. Pois, enquanto estiver sendo 

ordenhado um lote, outro lote começa a entrar. 

 

 

Figura 4. Sala de ordenha, afunilamento na entrada. 

 

 5.4 Vestiários 

 Deverá estar localizado próximo a unidade de ordenha. Os vestiários 

deverão possuir armários, bancos, pias, chuveiros e vasos sanitários. Por motivos 

sanitários as portas dos vestiários não devem sair na sala de leite. 

 5.5 Sala de máquinas 

Local onde se encontra a bomba de vácuo, compressores dos 

refrigeradores e geradores de energia (Figura 5). Esta sala deverá ser localizada 

próxima à sala de ordenha para reduzir a distância entre a unidade produtora de 

vácuo e o equipamento de ordenha. Deverá ser a mais ventilada e arejada 

possível, devido à grande produção de calor pelas máquinas, pois este detalhe 

determina a vida útil destes equipamentos. As paredes poderão ser de telas ou 

grades, o que facilita a ventilação. 



 

Figura 5. Sala de Máquinas 

 5.6 Anexos (área de apartação, farmácia, curral de manejo, contenção 
de palpação, casqueamento, exames clínicos, vacinações, medicamentos, 
etc.) 

 

São instalações usadas para o manejo dos animais, tais como, separações, 

vacinações, avaliações reprodutivas, inseminações, casqueamento, medicações e 

cirurgias.  

O dimensionamento das instalações acessórias deverá permitir que uma 

pessoa separe um ou vários animais de um lote sem ocasionar estresse aos 

mesmos.  

As instalações acessórias são compostas por corredores acessórios, 

currais de manejo, troncos de palpação e vacinação, tronco de casqueamento, 

armários e pias. 

 

 

 



- Corredores acessórios. 

Os corredores acessórios ou corredores de retorno conduzem os animais 

de volta aos lotes. Estes deverão ser projetados de forma que não interfira no 

fluxo dos animais. 

O tamanho dos corredores deverá ser proporcional ao tamanho dos grupos 

de animais. Por exemplo, para grupos de até 150 animais os corredores deverão 

ser de 2,5 a 3 m de largura (cimentados) ou 6 m (não cimentados) (Welchert, 

1992). A Figura 6 apresenta corredor de aceso a sala de espera, com lava-pés na 

entrada. A localização dos lava-pés na entrada é importante, pois estimula os 

animais a defecar antes da sala de ordenha, proporcionando uma ordenha mais 

higiênica. 

O declive dos pisos deve ser de no máximo de 6%, declives maiores 

aumentam a chance de acidentes. Em caso de degraus, estes devem ser 1,8 m de 

comprimento, no mínimo, com 15 cm de altura, já que o passo da vaca mede em 

torno de 1,2 m. 

Na construção das cercas nos corredores, estas devem possuir passagens 

“passa um” que são saídas estratégicas em casos de necessidades. Essas 

passagens devem possuir 35 a 40 cm, devem ser colocadas sempre no início, 

meio e final dos corredores. 

 



Figura 6. Corredor de acesso a sala de ordenha, com lava-pés na entrada. 

 

- Currais de manejo 

Os currais de manejo são usados para separação e observação dos 

animais. Devem estar localizados ao lado do corredor de retorno. Para separação 

dos animais pode ser usada a porteira do curral, a qual deverá abrir no sentido 

contrário ao fluxo dos animais, de forma a permitir que o animal entre no curral de 

manejo. No lado oposto a entrada dos animais, deverá apresentar porteiras que 

formem angulações de 45º na direção da entrada dos troncos de manejos (Figura 

7). 

 

Figura 7. Vista panorâmica do centro de manejo, tronco de palpação, curral 

de manejo, pias. 

- Contenção de manejo. 

São contenções para pequeno grupo de animais, localizados subseqüente 

ao curral de manejo, os quais permitem uma disposição dos animais em “espinha 

de peixe”. 

Este modelo de contenção de manejo foi proposto por Hardin et al. (1994) 

como instalação simples que proporciona segurança e agilidade durante o manejo 



dos animais. Este modelo de contenção permite maior agilidade nos exames e 

condutas reprodutivas dos animais examinados. Estas contenções podem ser 

construídas de material metálico, como na Figura 8, ou ainda em madeira como na 

Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Exemplo de contenção de manejo, construída de material 

metálico. 



 

Figura 9. Exemplo de contenção de manejo, construída de madeira. 

 

A primeira e segunda barra deverá estar localiza a 1,1 e 0,7 m de altura em 

relação ao chão (Figura 10 A), respectivamente. 

  

  A                                                                                           B 

Figura 10. Contenção de manejo. A) Vista lateral. B) Vista superficial.  

 Com largura de 1,10 m (Figura 10 B) e espaçamento por animal de 0,70 m 

de comprimento por animal. Com angulações de 45º nas porteiras. 

 

6 - Instalações para o confinamento 

Confinamento 

 Usado quando de alguma forma necessita-se agrupar grande número de 

animais em uma área relativamente pequena ou crescer o rebanho ou ainda 

 



trabalhar com altas produções. Implica obrigatoriamente em intensificar e 

especializar o sistema. Normalmente, são utilizados para grandes rebanhos ou 

situações muito adversas de clima (chuvoso excessivo, neve ou condições de 

topografia acidentada). Pode ser feito em piquetes (Loosing house”), estábulos 

coletivos livres (“Free stall”) ou estábulos coletivos individualizados (“Tie stall”). 

 

6.1 Piquetes ou “Loosing house” 

 Sistema largamente utilizado no Brasil, sem, contudo ser plenamente 

analisado se é a melhor opção. Tipo ideal para regiões muito secas, de pouca 

precipitação ou para pequenos e médios rebanhos (<200 vacas em lactação). A 

alimentação é realizada através de cochos ou pista de alimentação, cobertos ou 

não dependendo do manejo de cada propriedade (Figura 11). Apesar, do baixo 

investimento em construções, apresenta algumas desvantagens como problemas 

para se conviver com lama (barro), limitação de produção dos animais e 

problemas de sanidade em geral, principalmente com a glândula mamária e 

casco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Confinamento total em piquetes. 

 

 



6.2 “Free Stall” 

 

 Tipo de instalação muito usada nos dias atuais, principalmente, para 

grandes rebanhos, embora nem sempre seja construída da forma correta (Figura 

12).                 

Necessitam de maiores investimentos iniciais, que somente poderá ter seu 

retorno garantido, quando além de bem projetado e elaborado tiver uma gerência 

para maximizar seu uso. 

 

Figura 12. Vista panorâmica de confinamento do tipo Free Stall e seus anexos em 

construção. 

 

6.3 “Tie stall” 

 São instalações de confinamento individualizadas, onde poderá permanecer 

confinado o período necessário. São compostas por baias individualizadas 

providas de bebedouros e cochos para alimentação (Figura 13). É muito utilizada 

para rebanhos pequenos (menos de 60 – 80 vacas em lactação), principalmente 

nos países europeus e América do Norte. 



 

 

      Figura 13.  Confinamento tipo “Tie Stall”. 

 

Todas as instalações para confinamento deverão conter: 

 

 - Pista de alimentação; 

 - Cochos de sal mineral e bebedouros; 

 - Áreas de descanso. 

 

Pista de alimentação 

 O comprimento da pista de alimentação dependerá do tipo de alimentação, 

da quantidade oferecida e do tempo disponível para alimentação. Em sistemas de 

animais confinados o espaçamento utilizado é de 70 a 76 cm lineares por animal. 

 A altura do cocho deve aproximar-se da altura natural de pastejo do bovino, 

que é de cerca de 15 cm de altura, referente à superfície de alimentação em 

relação ao piso. A altura da parede do cocho deve ser cerca de 54 cm de altura, 

pois minimiza perdas de alimentos (Figura 14). 

 



 As opções de uso nas pistas de alimentação são os canzis, os quais são 

usados em pistas de alimentação onde os animais devem permanecer 

temporariamente, podendo ter travamento automático ou apenas uso de proteções 

simples (“neck rail”). Estas proteções podem ser de cordoalhas, barras de ferro ou 

madeira e devem estar localizadas cerca de 1,22 m de altura (Figura 15). 

 

Figura 14.  Detalhes da altura da pista de alimentação (escanar foto livro). 

Figura 15. Pista de alimentação com detalhes da barra de contenção, dentro de 

um “Free Stall”. 

 

 

Camas 

No sistema de confinamento total tipo “Free Stall” as áreas de descanso são baias 

individuais separadas por divisórias, as quais podem ser de madeira ou metal 

(Figura 16). 



O correto dimensionamento das camas permite um maior conforto aos animais, 

durante o período de descanso.  

A Figura 17 apresenta o espaço necessário para uma vaca levantar. A vaca 

quando levanta projeta cabeça e pescoço para frente, levanta os membros 

posteriores e depois os anteriores.  

O comprimento da cama é de 2,30 a 2,44 m; sendo 1,70 m; o espaço entre a 

mureta e “brisket board”. 

 

 

Figura 16. Detalhe de um animal deitado na cama em um confinamento tipo “Free 

Stall”. 



 

Figura 17. Legenda 

 
Tabela1. Dimensionamento da cama de Free Stall 
Sigla Tamanho Peso do animal (kg) 

  550 (kg) 750 (kg) 
CB Comprimento da baia (m) 2,03 - 2,18 2,30 - 2,49 
CD Comprimento da divisória (m) 1,67 – 1,83 2,6 – 2,13 
DN Distância da “Neck Rail” * (m) 1,58 - 1,63 1,778 – 1,829 
AD Altura da divisória * (m) 1,067 – 1,68 1,18 – 1,245 
AM Altura da mureta (m) 0,15 - 0,254 0,15 – 0,254 
AN Altura da “Neck Rail” * (m) 1,016 – 1,143 1,18 – 1,245 
DB Distância do “Brisket Board” * (m) 1,575 – 1,626 1,778 – 1,829 
AB Altura do “Brisket Board” * (cm) 10,16 – 15,24 10,16 – 15,24 
A d Altura da divisória * (cm) 27,94 27,94 
* Em relação a cama. 
Adaptado de Anderson (2005) 

 

 

 

 



5.3 Unidade maternidade 

  

 - Piquetes ou pastos 

 Piquetes devem apresentar boas condições ambientais, capazes de 

promover conforto ao animal. 

 Deve possuir cobertura vegetal e boa capacidade de drenagem, para evitar 

a formação de barro. 

 Os piquetes ou pastos devem possuir áreas de sombras suficientes para os 

animais ali alojados, preferindo sempre que possível sombra natural, desde que 

sejam de árvores sem copa (ex.: eucalipto). 

 

 - Baias de parição 

 São utilizadas nos últimas horas que antecede ao parto. As baias de 

parições permitem maior conforto ao animal durante o parto, reduzem a exposição 

da glândula mamária aos microrganismos causadores de mastite, proporcionam 

maior facilidade ao acompanhamento do parto e favorecem a colostragem do 

recém-nascido, que deve ocorrer o mais breve possível. 

 Devem possuir 3,70 X 3,70 m2,com bebedouros e cocho para alimentação. 

 

 - Ordenhas acessórias 

             As ordenhas acessórias são bastante freqüentes nos grandes projetos, 

normalmente acima de oitocentas vacas em lactação, isso devido ao custo dos 

equipamentos de ordenha; sendo assim em projetos menores não se viabiliza sua 

instalação. Quando existente deve ser dimensionada dentro dos mesmos critérios 

para compra do equipamento principal. 

 

 



5.4 Unidade administrativa 

 - Escritório 

 Deve ser localizado próximo a unidade de ordenha. Deve ser provido de 

instalação elétrica e hidráulica com sistema de refrigeração de ambiente. Deve 

apresentar espaço suficiente para possuir mesas para computadores, armários, 

fichários, área para recepção. Deverá possuir salas anexas para reuniões e 

banheiros. 

 

 - Almoxarifado 

 Deve apresentar repartições para armazenamento de medicamentos, 

suplementos agrícolas e ferramentas, ser provido de boa ventilação, luminosidade, 

rede elétrica e hidráulica e equipamentos contra incêndio. Sua localização deverá 

ser próxima ao escritório e unidades produtoras (Figura 18). 

            - Galpão de Máquinas e Oficina 

           Sempre que possível separar essas instalações do restante onde é usada 

por animais, estaremos diminuindo os riscos de algum tipo de acidente. 

 

 



  Figura 18. Almoxarifado (esquerda), escritório (direita) e anexos. 

 

5.5 Unidade de Recria 

 

 - Bezerreiro 

 Os animais jovens com idade entre 0-90 dias são muito susceptíveis a 

doenças. Assim, é necessário serem criados em ambientes limpos e isolados 

sanitariamente.  A criação destes animais nesta fase é muito importante, devido 

algumas doenças que os acometem nesta fase serem transmissíveis (pneumonia, 

diarréia, etc.). 

  Um sistema de criação muito utilizado no Brasil são abrigos 

individualizados, que permite o isolamento entre os animais, porém necessita de 

investimentos para construção destes abrigos (Figuras 19 A e B).  

 

A B 

Figura 19. Abrigos individualizados utilizados para criação de bezerros.  

 



 Estes abrigos devem estar localizados em ambientes limpos e secos, serem 

de fácil movimentação, possuir cocho de ração, bebedouros construídos de 

material de boa higienização (plásticos). 

 Os animais permanecem nestes abrigos até a idade de 90 a 120 dias e 

após este período vão para piquetes coletivos. 

 Estes abrigos devem apresentar 1,20 m de altura por 1,30 m de 

comprimento e 1,00 m de largura, cobertos com materiais isolantes (zinco). 

 As laterais dos abrigos podem ser abertas ou fechadas, dependendo do 

clima da região. Os animais devem estar presos por correntes com mosquetões a 

coleiras. Estas correntes devem estar presas a estacas fixas no chão para evitar 

acidentes. 

 

  

- Área de manejo 

 

 As áreas de manejo podem ser as utilizadas para os animais em lactação, 

dependendo da freqüência e horários de uso. Devem possuir contenções para 

vacinação, palpação e casqueamento, armários para armazenamento de 

medicamentos, botijão de sêmen e pias com pontos de água. As contenções 

(Figuras 20 A e B) devem ser projetadas no mesmo modelo proposto por Hardin et 

al (1994). 

  

   A                                          B 

Figura 20. Contenção utilizada para o manejo dos bezerros. A) Vista lateral. B) 

Superficial lateral.  



 As áreas de manejo podem ser currais de cordoalhas ou madeira serrada e 

devem permitir a contenção dos animais de forma segura para realizar os 

procedimentos de manejo necessários. 

 

 - Piquetes ou pastos 

 

 O uso de piquetes ou pastos pode ser utilizado na forma de pastejo 

rotacionado, pastejo diferido ou piquetes de confinamento com suplementação 

total ou parcial no cocho. São utilizados para animais acima de 3 a 4 meses de 

idade, sendo distribuídos de acordo com a idade e peso na fase de 

desenvolvimento. 

 Nesta idade, deve-se trabalhar com lotes menores (<20 animais), com área 

de cocho de 0,30 metros lineares e área de sombra de 1,5 m2 por animal. 

 Para o fornecimento de alimentos no cocho, a Tabela 2 apresenta o 

tamanho do espaçamento de cocho. 

 

Tabela 2. Espaçamento de cocho de acordo com categoria da recria. 

Categoria Idade Espaçamento de cocho 

Crescimento 4-5 30 cm 

Crescimento 6-8 30 cm 

Crescimento 9-12 40 cm 

Inseminando 13-15 40 cm 

Prenhas 16-24 50 cm 

 

 



5.6 Unidade de esterco 

 

 Para elaboração de um projeto de tratamento de dejeto deverão ser 

considerados:  

  

 - a produção anual de esterco; 

 - a produção total de nutrientes; 

 - capacidade de utilização destes nutrientes em áreas agrícolas; 

 - capacidade de aplicação destes dejetos nas áreas agrícolas; 

 - capacidade de captação, tratamento e estocagem destes dejetos. 

 

 A estimativa de produção de esterco e água dentro do sistema, 

previamente, é importante na elaboração da planta e definição do local a ser 

implantado. 

 

- Produção de esterco 

  

 O volume de esterco produzido varia muito em função da produção de leite, 

matéria seca e quantidade da dieta oferecida. Assim, o volume de esterco 

estocado = No de vacas X Peso vivo X Volume produzido X Período de estocagem 

(Tabela 3). 

 

 

 

 

 



Tabela 3. Produção diária de esterco fresco*, vaca leiteira em produção. 

Peso vivo 

(kg) 

Volume 

m3/dia 

Litros/dia 

69 0,006 5,5 

114 0,0085 a 0,011 8,7 a 11,36 

226 0,02 a 0,02 20,1 a 22,70 

454 0,034 a 0,045 33,70 a 45,42 

635 0,048 a 0,062 47,32 a 62,10 

 * Densidade de 131 a 145,5 kg/m3. 

 
Ex. VEe = 100 vacas X 635 kg PV X (0,051) X 365 
VEe = 1 182,05 toneladas de esterco produzido / ano. 
 
 
 
 - “Flushing” 
 
 A limpeza por inundação (“flushing”) é muito utilizada em confinamentos 

tipo “Free Stall”, devido à qualidade da limpeza e redução no operacional dentro 

da fazenda, porém apresenta como ponto negativo o alto investimento em sistema 

de captação, bombeamento e reservatório da água utilizada. 

 O volume de água requerido no “flushing” depende do comprimento, largura 

e inclinação dos corredores. A tabela 3 apresenta o volume de água requerido em 

função da inclinação do piso. Os dados da tabela foram elaborados para uma 

lâmina d’ água de 7,5 cm com velocidade de 1,5 m/s, com duração do fluxo de 10 

segundos em um corredor padrão de 3 m de largura. 



 A tabela 4 apresenta o volume de água requerida para limpeza com 

“flushing”, em diversas inclinações e para corredores com vários comprimentos, 

com 3 m de largura. 

 

Tabela 4. Volume do flush e taxa de descarga para declives. 

Declive do corredor (%) Comprimento do 

corredor (m) 0,5 1 2 3 4 

< 46 18.000 10.000 6.000 4.500 5.000 

61 24.000 14.000 8.000 5.600 5.600 

91 35.600 20.500 12.000 8.000 8.500 

122 47.500 27.000 18.000 11.500 11.500 

152 59.500 34.000 19.500 14.500 14.500 

* Descarga de 

água, L/min 
107 61,5 35,0 26,0 26,0 

Fonte: Harmer (2001)  

* Volume de água requerido, para um corredor de 3 m.  

 

 O aumento da inclinação de 1% para 2% proporciona uma redução de 

4.921 L (42%) no volume de água requerido para limpeza. A literatura apresenta 

uma inclinação de 2 a 3% como ideal, sem proporcionar problemas de locomoção 

aos animais que caminha sobre este piso. 

 O volume de água requerido para o “flushing” é muito grande (Tabela 5, 

Figuras 21 e 22), em alguns sistemas reutiliza-se a água, após a separação dos 

sólidos.  

 A reutilização da água do “flushing” reduz os gastos em captação e 

bombeamento de água, redução da área utilizada para armazenamento de água. 

As desvantagens na reutilização são maiores desgastes das bombas, válvulas e 



tubulações devido à ação dos sais diluídos na água, alem dos possíveis 

problemas de ordem sanitária devido ao aumento da contaminação do ambiente. 

 

Tabela 5. Tempo de descarga de água do flush. 

Comprimento do 

corredor (m) 

Tempo de descarga (s) 

 < 3,0% > 3,0 % 

< 46 10 10 

61 13 12 

76 17 15 

91 20 17 

107 27 23 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  Figura 21. Descarga do “flushing” do “Free Stall” na Fazenda X. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Figura 22. Descarga do “flushing” ao longo do “Free Stall” na Fazenda Y. 

 

  

 

 

 - Área de separação 

 

 O material de maior uso em camas de Free Stall é a areia, devido ao maior 

conforto ao animal, limpeza do úbere, facilidade de manutenção e menor custo. 

Assim, no início dos sistemas de tratamento do esterco é muito importante a 

instalação do separador de areia (Figura 23). Em situações onde acama utilizada 

é diferente da areia o modelo de separador deve ser reavaliado e modificado 

dentro da nova realidade. 



 

  Figura 23. Separador de areia 

 

 O princípio da separação da areia baseia-se nas diferentes densidades das 

partes sólidas do esterco, pois a areia sedimenta no fundo do separador de areia e 

o esterco na parte superficial. O separador de esterco (Figuras 24 e 25) tem que 

apresentar capacidade de receber toda descarga do “flushing”, dentro do 

dimensionamento feito, sendo um ou mais corredores lavados por vez. 

 No lado oposto ao ponto de recebimento do “flushing”, existe uma barreira 

de madeira que permite um fluxo de 3 m/s. Esta velocidade é o suficiente para 

permitir uma boa separação da areia. 

 Posteriormente, ao separador de areia é instalado o separador de esterco 

que tem como objetivo a separação da parte sólida do esterco. São dois tanques 

em paralelo com capacidade de armazenar e decantar esterco por 7 a 10 dias, 

tempo suficiente para acontecer a separação de forma adequada. 

 Este separador de esterco apresenta paredes com 1,50 m de altura 

(Figuras 24 e 25). Na parte posterior, apresenta sifões, responsáveis pela 

remoção da parte líquida do esterco localizada abaixo da parte sólida (Figuras 

26 A e B). 



 

 Figura 24. Separador de esterco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 25. Separador de esterco em uso 

 



A 
 

B 

Figura 26. Sifão separador de esterco. A - Vista Geral, B - Vista em detalhe. 

 

 Após passar pelo separador de esterco espera-se uma concentração de 

sólidos de 10 a 16%. Caso haja necessidade ocorre outro processamento de 

separação desta parte sólida, é implantado um separador de esterco em “zig zag” 

(Figura 27) ou peneira estática (Figura 28) que permite remover grande parte dos 

sólidos. A parte líquida apresenta cerca de 4% de sólido diluído, o que pode 

permitir sua utilização em lavouras através de irrigação ou ser reaproveitada em 

novo “flushing”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 27. Separador de esterco “zig zag”. 

 

 

  Figura 28. Peneira estática separando esterco. 

 



 Após passar pelo separador de esterco, a água segue para lagoas de 

decantação (Figuras 29 e 30), onde o restante da parte sólida do efluente sofre 

decomposição aeróbica. 

 Estas lagoas são colocadas dispostas em seqüência, sendo interligadas por 

sifões com capacidade de remover as camadas inferiores, as quais já sofreram 

decomposição. A água da última lagoa deverá apresentar qualidade aceitável 

pelas leis ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 29. Lagoas de decantação   

 

 

 

 

 

 



   Figura 30. Lagoas de decantação  

 

 

 A tabela 6 apresenta a composição dos efluentes de acordo com a etapa de 

tratamento. 

Tabela 6. Composição do esterco em função da etapa de tratamento. 

Etapa de tratamento Teor de sólido 

(%) 

Teor de N, 

Disponível 

Teor de N, 

Total 

P2O5 K2O 

  Kg/m3 

Esterco fresco 21 2,5 4,5 2,0 2,1 

Separador de esterco 8 1,4 2,9 2,2 3,5 

Lagoa decantação 1 0,3 0,5 0,5 0,6 

 

 Assim, para um projeto de tratamento de dejetos é necessário considerar o 

tamanho do rebanho, capacidade de expansão no futuro, volume total de dejetos 

produzido por dia, sistema de aproveitamento da água do efluente, fertilidade do 

solo, leis ambientais. 
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