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Como dimensionar e alocar os cochos 
de acordo com o tipo de suplemento e 

tamanho do lote



ÁREA E PRODUTIVIDADE
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Evolução da área de pastagens e da produtividade da pecuária 
brasileira 
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Gráfico: Evolução do peso de carcaça de bovinos

machos nos últimos anos no Brasil (IBGE).

ØGargalos nutricionais

ØGargalos operacionais



#78 kg P378











Desafios nutricionais

A máxima performance é limitada pelo 
nutriente ofertado em menor quantidade



Evolução da tecnologia!!!



Desafios nutricionais são diferentes!

É muito mais operacional 
que nutricional!!!

Quais são as 
preferências 
do animal?







v Como dimensionar os cochos?

q Tipo de suplemento

q Tamanho do lote



Tipos de produtos

Sal mineral
Sal 

aditivado
Prot. baixo 
consumo

Proteico/
energético Ração Semi TIP TIP

(linha 
branca)

(0,5 gr/kg 
PC)

(1 a 2 gr/kg 
PC) (3 a 5 gr/KG PC)

6 a 10 gr/
kg PC

(10 a 12 gr/
kg PC

15 a 20 gr/
kg PC A vontade

3 a 5 cm 3 a 5 cm 6 a 12 30 a 40 cm 40 a 50 cm 40 a 50 cm 40 a 50 cm 40 a 50 cm

Recomendações das empresas

O que o pecuarista tem? O que a empresa pede?



Suplemento Consumo Recomendação/Categoria Autor(es)

Proteinado 400g/dia 20 cm/vaca Thiago e Silva, 
2001Concentrado 1500g/dia 40 a 50 cm/novilho

Sal Mineral - 5 cm/animal adulto
Euclides Filho 

et al., 2002Concentrado
- 40 cm/bezerro desmamado
- 70 cm/animal adulto

Mistura Mineral - 4 a 8 cm/animal
Peixoto et al., 

2005

Sal Mineral Variável 3 a 4 cm/animal
Malafaia et al., 

2004

Silagem + Concentrado Variável 80 cm/ vaca leiteira
Ferreira et al., 

2009
Concentrado - 30 cm/animal Gabbi, 2004

Mistura Mineral - 4 cm/animal Barbosa e 
Graça, 2007Mistura Múltipla - 20 cm/animal

Mistura Múltipla - 15 a 20 cm/animal Barbosa et 
al.,2007Concentrado - 40 a 50 cm/animal

Tabela. Usos e recomendações da disponibilidade do cocho em função da categoria, tipo de 
suplemento e consumo.



v Como dimensionar os cochos?

q Tipo de suplemento

Sal mineral (linha branca)

Sal mineral  aditivado 
(0,5 g/kg PC)

Proteinado de baixo consumo
(1 a 2 g/kg PC)

Proteico/energético
( 3 a 5 g/kg PC)

Ração para semi
( 7  a 12 g/kg PC)

Ração para confinamento a pasto
( 12 a 20 g/kg PC)

Amplitude de 
consumo

Tipo de 
produto

Área de cocho
(cm/animal)

3  a 5 cm

6/12  cm

30/40 cm

40/50 cm

Ração a  vontade
( >20 g/kg PC)

40/50 cm

40/50 cm

Qual a taxa de 
desaparecimento 

do produto no 
cocho?



v Como dimensionar os cochos?

q Tipo de suplemento

üConceito do espaço linear...



v Como dimensionar os cochos?

Experiência de campo 

Cocho é caro, então a recomendação seria

bom latim: minimum minimorum

ØInvestimento em itens que impactam a 
produção

ØInvestimento em itens que não
impactam a produção
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v Como dimensionar os cochos?

Experiência de campo 

Cocho é caro, então a recomendação seria

bom latim: minimum minimorum

ØInvestimento em itens que impactam a 
produção

ØInvestimento em itens que não
impactam a produção



TRABALHO  APTA – Colina/SP



Figura. Distribuição horária das visitas ao
cocho, média e desvios circulares em três
dimensões lineares de cocho de
suplemento de alto consumo (1
kg/cab/dia)

Redução de 50% nas brigas

Suplemento de alto consumo (PE)

Adaptado de Pascoal et al. (em preparação)



Suplemento de alto consumo (PE)

Adaptado de Pascoal et al. (em preparação)
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Redução de 50% nas brigas

Figura. Distribuição horária das visitas
ao cocho, média e desvios circulares
em três dimensões lineares de cocho
de suplemento de baixo consumo (0,3
kg/cab/dia).

Suplemento de baixo consumo (Proteico)

Adaptado de Pascoal et al. (em preparação)



Produtos de consumo baixo

Foto: APTA Colina/SP



Produtos de consumo baixo

Goulart, (2010)

Tratamentos
1 2 3 4

Coeficiente de 
Variação (%) 143 127 125 141

% de animais que 
NÃO consumiram

sal na data 
amostral

49 48 39 52

T1 – Controle
T2 – Salinomicina
T3 – Salinomicina alto consumo
T4 – Virginiamicina 



Produtos de  alto consumo

Foto: APTA Colina/SP



v Como dimensionar os cochos?

q Tipo de suplemento

Sal mineral (linha branca)

Sal mineral  aditivado 
(0,5 g/kg PC)

Proteinado de baixo consumo
(1 a 2 g/kg PC)

Proteico/energético
( 3 a 5 g/kg PC)

Ração para semi
( 7  a 12 g/kg PC)

Ração para confinamento a pasto
( 12 a 20 g/kg PC)

Amplitude de 
consumo

Tipo de 
produto

Área de cocho
(cm/animal)

3  a 5 cm

6/12  cm

30/40 cm

40/50 cm

Ração a  vontade
( >20 g/kg PC)

40/50 cm

40/50 cm

Qual a taxa de 
desaparecimento 

do produto no 
cocho?



Produtos de alto consumo
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Fonte: Grupo Bom Futuro/MT

Cuidado com manejo rotacionado para TIP!



Produtos de consumo alto

Foto: APTA Colina/SP

Problema de oscilação de consumo nas mudanças de piquete!



Produtos de consumo alto

Vellini et al. (2014)
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Produtos de consumo alto
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v Como dimensionar os cochos?

q Tipo de suplemento

Sal mineral (linha branca)

Sal mineral  aditivado 
(0,5 g/kg PC)

Proteinado de baixo consumo
(1 a 2 g/kg PC)

Proteico/energético
( 3 a 5 g/kg PC)

Ração para semi
( 7  a 12 g/kg PC)

Ração para confinamento a pasto
( 12 a 20 g/kg PC)

Amplitude de 
consumo

Tipo de 
produto

Área de cocho
(cm/animal)

3  a 5 cm

6/12  cm

30/40 cm

40/50 cm

Ração a  vontade
( >20 g/kg PC)

40/50 cm

40/50 cm

Qual a taxa de 
desaparecimento 

do produto no 
cocho?



Produtos de consumo alto

200 bois (0,40 m/boi) = 80 mt

20 mt
200 bois (0,20 m/boi) = 40 mt 20 mt



ØQuanto maior o grupo de
animais, maior será o número de
interações agonísticas (Kondo et
al, 1989)
ØMais problemático quando o
tipo de suplemento utilizado é
de consumo rápido!

Ø A hierarquia sempre vai existir
e a heterogeneidade de peso
dos animais irá potencializar,
ainda mais, as reações
agonísticas.



Nos sistemas intensivos, o problema é mais operacional!







Cocho 
dimensionado 
para 100 kg de 
ração/m linear







Espuma expansiva para vedação de fresta 



Época das águas:

5 bois/metro
Investimento: 
01 mt x R$1100,00 = 
R$1100,00

Ø Desperdício de ração (5%)

Ø0,45 kg/dia x 120 dias = 54 kg

Ø54 kg x 0,70/kg  = R$ 37,80

ØR$ 37,80 x 2,5  giros = R$94,50

Ø�5 bois/metro = R$472,50,00  de desperdício

ØConsiderando os dois lados: R$945,00

ØInvestimento em itens que impactam a 
produção

ØInvestimento em itens que não
impactam a produção





Quais os desafios nutricionais?



Desafios 
nutricionais



Desafios 
nutricionais



Desafios 
nutricionais



Desafios 
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Desafios 
nutricionais



Desafios 
nutricionais



Desafios 
nutricionais







Desafios 
nutricionais



Desafios 
nutricionais



“Que estas sejam uma das poucas tetas que 
vejamos sendo sugadas neste país.”



Para comprar, acesse a loja 
virtual:

https://livroboi777.lojavirtual
nuvem.com.br/

Desejamos que você tenha uma ótima 
leitura. Obrigado!

Flávio, Gustavo e Ivanna



Obrigado!

Flávio Dutra de Resende 
flavio@apta.sp.gov.br

(17) 3341-1400
17 –99619-1318


