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1- AS INSTALAÇÕES 
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Estando garantida a segurança dos animais, os edifícios com 
paredes abertas (nas suas várias versões) são uma boa opção para os 
alojamentos dos pequenos ruminantes das raças Serrana e Churra Galega 
Bragançana. Comparativamente com muitos dos alojamentos fechados, 
os edifícios com paredes abertas resolvem os problemas com ventilação, 
iluminação com luz natural e do excesso de calor nos dias quentes de 
Verão. 

A existência de um parque exterior descoberto, como da Figura 4, 
pode facilitar a realização de operações de maneio dos animais; e 
disponibiliza mais espaço para recolha e abrigo do rebanho ou cabrada 
nos períodos de tempo quente, em condições mais favoráveis do que os 
edifícios fechados. 
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A disposição de corredores laterais está mais indicado para explorações 
em que os animais fazem do pastoreio a sua principal fonte de recursos 
alimentares e a alimentação à manjedoura é mais escassa. Para 
edifícios muito largos, pode optar-se por dois corredores laterais, como 
no exemplo da Figura 8. 
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Figura 9- Alojamento com armazém ao longo da parede lateral.
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A

 

B
Edifícios de alojamento de caprinos com sistema de ventilação natural regulável:
A: com laminas fixas
B: com cortinas de PVC

 

 

Fotos A e B-


