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“Prevenir EM TUDO é melhor que remediar” 
 

DICAS PRÁTICAS 
 

Armazenamento de grãos e concentrados (“Ração”) 
 
Os grãos e farelos destinados à produção de concentrados, assim como os concentrados 

comerciais, devem ser armazenados em recipientes com tampa para que não nacja contato com 

roedores. Ratos e outros roedores ao comerem, urinam na ração com possibilidade de 

transmissão de leptospirose. Também NUNCA deixe ração nos comedouros à noite, pelo 

mesmo motivo. 

A dica é usar tambores plásticos tipo bombonas com tampa para armazenamento de 

grãos e concentrados (“ração”).  

 
Ração preparada na propriedade sendo transferida para bombona com tampa 

 

            
Armazenamento correto de alimentos 
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Sacos abertos e sem tampa facilitam o acesso de roedores 

 

Prevenção 
 

- Evitar o possível contato direto ou indireto de roedores com os animais e seus 

alimentos (água e concentrado). 

- Manter os comedouros vazios ou tampados durante a noite. 

- Manter os concentrados (rações) e os grãos (milho, farelinho, fubá, etc.) armazenados 

em tambores com tampa. 

- Armazenar o milho em paiol com proteção contra roedores. 
 

  
Alimentos armazenados corretamente 

 

Separar em bombonas identificadas por categoria produtiva. Exemplo: Reprodutor, 

Secas, Lactantes, Filhotes cria, Filhotes recria. A ração separada e identificada facilita no 

momento do arraçoamento, evitando o fornecimento incorreto.  
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Identificação das bombonas por categoria produtiva 

 

Outra dica é cortar uma garrafa pet em tamanhos diferentes com a medida diária de 

cada bombona e ensinar ao manejador quanto e como oferecer aos animais, facilitará muito o 

trabalho dele e diminuirá as chances de erro de quantidade. 
 

 
Medido feito com garrafa pet, pode ser usado o fundo também 

 

Dicas práticas de: 
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