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RESUMO 
 

O presente trabalho teve por objetivo realizar um estudo de caso sobre um sistema de 

confinamento de bovinos de corte, estabelecido com funcionamento durante o ano todo. Esta 

prática vem ganhando destaque no Brasil, apesar de sua grande extensão territorial, que permite a 

criação de bovinos sobre sistemas pastoris. O confinamento do tipo “alto grão” consiste na 

terminação de animais em menor tempo, com uma alimentação baseada em alimentos 

concentrados. Neste sistema, superam-se adversidades relacionadas a variações sazonais da 

produção forrageira, possibilitando a produção em maior escala e acabamento de carcaças de 

forma mais padronizada. Entretanto, aumentam consideravelmente os custos de produção e a 

dependência do produtor por insumos externos. 

Desta forma, o presente estudo analisou variáveis sociais, técnicas e econômicas deste 

sistema produtivo, através de visita a propriedade e entrevista com o produtor. Conclui-se que o 

produtor está adaptado as características peculiares de manejo e de mercado que este sistema 

apresenta, e que sua viabilidade técnica e econômica depende de múltiplos fatores, sendo afetados 

principalmente pelos preços praticados na compra de insumos e venda de animais. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to study a beef cattle confinement system, established all time during 

year. This practice has been gaining prominence in Brazil, despite its large territorial extension, 

which allows the breeding of cattle under pastoral systems. The “high grain” type confinement 

consists of the termination of animals in a shorter time, with a feed based on concentrated foods. In 

this system, adversities related to seasonal variations in forage production are overcome, enabling 

larger scale production and carcass finishing in a more standardized way. However, production 

costs and producer dependence on external inputs considerably increase. 

Thus, the present study analyzed social, technical and economic variables of this production 
system, by visiting the property and interviewing the producer. It is concluded that the producer is 

adapted to the peculiar management and market characteristics that this system presents, and that 

its technical and economic viability depends on multiple factors, being affected mainly by the 

prices practiced in the purchase of inputs and sale of animals. 

. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A bovinocultura de corte representa grande importância para a economia brasileira, 

destacando-se por sua participação na balança comercial do país. De acordo com o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2013) a bovinocultura de corte encontra-se em 

evidência no agronegócio brasileiro, sendo a estimado que até em 2020 a produção de carne 

ultrapasse 40% do mercado mundial.  

Devido à necessidade de reforçar a alimentação durante o inverno, estação que em 

escasseiam as pastagens, os pecuaristas passaram a valer-se da criação de gado em 

confinamento. Entretanto, apesar de mais de três décadas de sua introdução, a produção de 

bovinos de corte pelo sistema de confinamento é minoria no país. 

Atualmente existem dois tipos de confinamentos usados no Brasil e no mundo. Um deles 

é o confinamento no qual os animais são alimentados com silagens de milho, sorgo, milheto, 

entre outros, e recebem uma suplementação com concentrados, como farelo de soja, milho, trigo, 

entre outros. Esse tipo de confinamento é o mais utilizado atualmente, em razão dos custos de 

matéria prima serem mais baixos. Entretanto, estes exigem maior uso de de mão de obra e 

equipamentos, especialmente quando os alimentos são produzidos na propriedade. 

O outro sistema de engorda é o confinamento contendo “alto grão”, no qual os animais 

recebem volumoso por um curto período, apenas nos primeiros dias para adaptação. Esse 

sistema consiste em uma dieta formulada somente com grão de milho inteiro e a mistura de um 

núcleo protéico peletizado que completa a dieta do animal, fornecendo a proteína e a energia 

necessária até o abate. O grande diferencial desse sistema é o baixo custo com mão de obra e a 

diminuição dos gastos com máquinas e equipamentos, pois um reduzido número de funcionários 

pode realizar o manejo de muitos animais. 

O presente estudo teve como objetivo realizar um estudo de caso de um sistema de 

produção de bovinos de corte em confinamento em Santana do Livramento. Para tanto, realizou-

se uma pesquisa a partir de levantamento bibliográfico e pesquisa de campo em novembro de 

2019, com a finalidade de levantar as práticas adotadas, vantagens e desvantagens a partir da 

percepção do pecuarista envolvido com este sistema de produção. 
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3.1OBJETIVO GERAL 

       Realizar um estudo de caso de um  sistema de confinamento de gado de corte em uma 

propriedade rural localizada no município de Santana do Livramento/RS. 

  

3.2OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Realizar um diagnóstico social e técnico de um sistema de confinamento de bovinos de corte, 

através de entrevista e visita a propriedade; 

 

- Realizar um levantamento histórico da propriedade no que tange a implementação deste sistema 

de confinamento, bem como suas pecualiaridades a partir da visão do produtor; 

 

- Identificar os principais critérios utilizados pelo pecuarista para definir as estratégias 

mercadológicas deste sistema de produção; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 A EVOLUÇÃO DA BOVINOCULTURA DE CORTE NO BRASIL 

 

 

Desde a descoberta do Brasil a economia brasileira foi estruturada sobre uma 

economia rural, através dos colonizadores que chegaram em expedições na busca por 

riquezas naturais do país. Ao se depararem com as características do clima e da topografia da 

região trouxeram de seus países plantas e animais para o novo território, fixando-se neste. 

A atividade da bovinocultura chegou ao Brasil central no ciclo das grandes 

navegações. O gado vacum aqui estabelecido, como era conhecido, teve origem na Península 

Ibérica e na Ilha de Cabo Verde sendo de raças consideradas europeias. Assim, chegaram no 

Brasil os primeiros bovinos crioulos de pequeno porte, com crescimento e reprodução tardia, 

mas que possuíam grande facilidade de  adaptação ao clima do Nordeste a Sul do País.  

Segundo Andrade (2002) no inicio da colonização brasileira, o número de portugueses 

em território nacional era bastante reduzido e não havia preocupação com a produção de 

alimentos. Eles adotaram uma alimentação baseada na pesca, caça e coleta florestal, 

substituindo artigos como a farinha de trigo pela de mandioca, proveniente de uma agricultura 

incipiente realizada pelos índios (ANDRADE, 2002).  A produção pecuária no período 

colonial sempre esteve diretamente vinculada à atividade canavieira, restringindo-se à 

atividade de subsistência da população local e ao suprimento de tração animal. 

A chegada dos primeiros rebanhos no Brasil deve-se ao fato de que estes eram 

utilizados também para o transporte da madeira e para movimentar os moinhos. Segundo 

Arieira, (2011, p.5): “Nos primeiros anos o valor para o gado bovino na época estava na 

tração, principalmente para a movimentação dos moinhos nos engenhos de cana-de-açúcar”. 

As primeiras cabeças de gado bovino chegaram ao Brasil em 1534, por iniciativa 

de Ana Pimentel de Souza, a esposa de Martim Afonso de Souza, que mandou 

vir do arquipélago de Cabo Verde, algumas dezenas de cabeças de gado para a 

capitania de São Vicente. Estudiosos especulam que alguns destes animais eram 

mestiços com sangue Zebu (GUNNEWIEK, 2009, p.78). 

 

No entanto naquela época a economia principal era voltada para o cultivo da cana de 

açucar e na extração do Pau Brasil; a bovinocultura, portanto,  ficou denominada como 

economia secundária, na qual o açúcar era o principal produto de exportação. 

Constam nos registros da história de colonização que a introdução dos bovinos deu 

origem a fundação do Rio Grande do Sul (ZARTH; GERHARDT , p. 255, 2010) 
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No território que mais tarde se transformou no atual Rio Grande do Sul, os 
sacerdotes jesuítas sob bandeira espanhola começaram a fundar reduções a partir 
do final do século 16. Aldearam indígenas do povo guarani e introduziram o gado 
bovino (Bos taurus Linnaeus), o mais impactante dos animais exóticos 
introduzidos no pampa. Estes vacuns descenderam dos primeiros animais trazidos 
por portugueses e espanhóis no início da colonização para diversos pontos da 
América. 

 

No sul do Brasil, a criação de bovinos foi desenvolvida inicialmente pelos padres 

jesuítas, nas missões próximas ao rio Uruguai. Com o tempo, a criação se multiplicou, 

espalhando-se por toda a região Sul, o que originou várias estâncias. 

No Rio Grande do Sul, foram introduzidas raças europeias com a finalidade de 

melhorar as espécies bovinas, como: Hereford, Devon, Polled Angus, Holandês, 

Charolês, Santa Gertrudes e Shorthorn. No Triângulo Mineiro foi introduzido o gado 

indiano (zebu), que se adaptou muito bem às condições regionais e aí conseguiu-se 

uma raça brasileira, a Indu-Brasil. Nessa área destacam-se como raças mais criadas: 

Gir, Nelore, Gurezá e Indo Brasil. Na ilha de Marajó foi introduzido o gado 

bufalino, vindo da Índia, que se adaptou muito bem às condições regionais, 

apresentando resistência às doenças, além de grande rendimento (ADAS, 1983, p. 

241). 

 

Por conta do Tratado de Tordesilhas em 1494, a região do Estado pertencia à Espanha 

e os padres jesuítas espanhóis foram os primeiros europeus a chegar nestas terras e pela 

qualidade os padres decidiram fixar suas reduções na região, catequizar os índios e dar início 

a uma nova sociedade. 

Os primeiros bovinos foram introduzidos na Capitania de São Vicente (São Paulo) 

em 1534, enviados de Portugal por Dona Ana Pimentel, esposa e procuradora de 

Martim Afonso de Sousa. Em 1535, Duarte Coelho introduziu os bovinos em 

Pernambuco; posteriormente outros donatários fizeram o mesmo (ADAS, 1983, 

p.240). 

 

Foi no início do século XX que a comunidade científica percebeu a importancia de 

buscar o melhoramento genético da bovinocultura brasileira de forma mais intensiva.    

Segundo Magalhães (2008,p.1), “o resultado do crescimento dessa atividade permitiu a 

consolidação do Brasil no mercado internacional através da diversidade de bovinos e 

cruzamentos entre diversas raças europeias”. No cenário internacional, durante a Segunda 

Guerra Mundial foi percebido aumento na demandada de carne bovina produzida em países 

de terceiro mundo, o que resultou na entrada de grandes frigoríficos estrangeiros no país. 

 

Segundo Medeiros (2013), o Brasil ocupa a posição de quinto país do mundo em 

território, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e segundo ABIEC (2011), a área 

correspondente às pastagens é de 20% deste total, ou 174 milhões de hectares. No entanto, o 

avanço das áreas de lavouras de soja, milho e outras tem ocasionado redução de áreas 
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pastoris. Com isso, o sistema de terminação em confinamentos torna-se, cada vez mais, uma 

alternativa para o desenvolvimento da pecuária de corte. 

O Brasil apresenta algumas vantagens para a criação de gado bovino, e dentre as quais 

se destaca o clima favorável. A maioria do rebanho bovino brasileiro é composta por animais 

de raças de fácil adaptação ao ambiente tropical e aos processos de produção do país, 

destacando-se os animais de raças zebuínas e raças de origem europeias, que tem alimentação 

baseada a pasto e recebendo algum tipo de suplementação para complemento. No entanto, 

para melhorar a qualidade do rebanho e obter maiores resultados na comercialização da carne 

bovina, muitos pecuaristas fazem uso do sistema de confinamento. Esta técnica de terminação 

apresenta algumas vantagens, a saber: aumento da eficiência produtiva do rebanho, por meio 

da redução da idade ao abate e melhor aproveitamento do animal produzido e capital 

investido nas fases anteriores (cria-recria); uso da forragem excedente de verão e liberação de 

áreas de pastagens para outras categorias durante o período de confinamento; uso mais 

eficiente da mão-de-obra, maquinários e insumos; flexibilidade de produção, permitindo 

reduzir efeitos climáticos, o que reduz a sazonalidade de produção. 

 

2.2 SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE CONFINAMENTO 

 

Segundo (WEDEKIN et al, 1994) , a partir de 1980, o confinamento de gado de corte 

se tornou expressivo Brasil , através do fornecimento de alimentação, água e suplementos aos 

animais nos meses de inverno, entre junho e setembro devido ao período de declínio da 

produção das pastagens.  

Este é o período em que o confinamento realizado mais intensamente no Brasil (época de 

seca), pois seu objetivo é alcançar grandes ganhos de peso para o abate durante a entressafra, o que 

propicia a comercialização da carne bovina no momento em que atinge os seus maiores valores 

(SOUZA, 2005). 

Tecnicamente o sistema de confinamento pode ser aplicado a todas as categorias do 

rebanho. No entanto, o confinamento é mais utilizado na fase de  terminação, caracterizada 

como a fase da produção que imediatamente antecede o abate do animal. 

           O confinamento deve possuir espaços destinados para cada atividade desenvolvida, 

como área de manejo, produção, preparo da ração, armazenamento dos insumos, galpões para 

a guarda das máquinas e equipamentos, e ambiente de engorda que deve ter um sistema de 

drenagem da urina e fezes. (MOREIRA, 2010). Sistemas intensivos possibilitam uma 

conversão alimentar maior, pois atendem melhor às necessidades nutricionais do animal. De 
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acordo com Moreira (2010), esse método no Brasil é bastante utilizado para atender a 

demanda na entressafra da produção bovina, principalmente no período de seca, garantindo 

maior uniforme no processo produtivo durante todo o ano. 

Segundo Velloso e Licio (1984), as vantagens ao  da engorda de bovinos em 

confinamento ocorre por redução da idade de abate, maior rendimento das carcaças, e 

obtenção de carne de ótima qualidade em períodos de maior escassez; ainda, mortalidade 

quase nula, possibilidade de exploração intensiva em pequenas propriedades, retorno mais 

rápido do capital de giro investido na engorda, entre outras”. 

 

2.2.1 Estrutura para confinamento bovino 

 

               Os investimentos para a construção e equipagem do confinamento devem ser 

planejados de modo a não elevar os custos fixos de produção. Custos fixos são aqueles que se 

mantêm, independentemente do número de animais confinados . Para administrar estes custos, 

é preciso planejamento no momento de investir. É preciso dimensionar a estrutura de acordo 

com a capacidade inicial do confinamento, porém sempre se deve ter em vista as perspectivas 

de ampliação. É preciso, portanto, quantificar o investimento mínimo necessário para o 

número de animais a serem confinados (planejamento de escala). No entanto, deve-se planejar 

de modo que, no futuro, o investimento na ampliação das instalações possa ser realizado de 

maneira integrada às instalações existentes. 

             O confinamento deve estar localizado em área elevada da propriedade, levemente 

inclinada, próxima do centro de manejo e das áreas de produção (milho, cana e fonte de 

volumoso existente), de preparo (misturador, moedor, picador) e de armazéns que facilitam o 

transporte de alimentação para o confinamento. Em relação a alocação do curral na 

propriedade deverá ser em função de alguns pontos: evitar áreas próximas a rodovias ou 

grande movimentação (evita contaminações, furtos e estresse nos animais); proximidade de 

fontes de água farta e de boa qualidade; proximidade de redes de energia elétrica; piso com 

declividade mínima de 3% e máxima de 8%, sendo esta apenas recomendada para regiões 

muito sujeitas a chuvas no período de confinamento; evitar locais próximos a córregos ou 

rios, diminuindo assim o impacto ambiental; evitar áreas com vento canalizado, deixando de 

molestar moradores de bairros ou mesmo cidades próximas; escolher áreas bem drenadas, que 

garantam um piso seco (terrenos arenosos são preferíveis, pois os argilosos exigem obras de 

drenagem). 

No dimensionamento dos currais de engorda o número de animais que se deseja 
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confinar é fundamental. Os animais deverão estar divididos em lotesm e o tamanho deste está 

em função da facilidade ou dificuldade de se obter animais homogêneos numa mesma 

ocasião. Um lote bastante homogêneo favorece o desempenho e permite a utilização de rações 

mais apropriadas àqueles animais, possibilitando assim melhor controle da produção. 

               Na construção do cocho, deve ser respeitado um espaço de 70 cm por animal. Os 

bebedouros podem ser fundos de fossa, e o volume de água necessário pode ser estimado 

considerando-se um consumo por animal por dia equivalente a 12,5% do peso vivo.  

             À frente dos cochos fica o corredor de alimentação. Os cochos podem ser de madeira, 

manilhas, tambores, etc. Sendo móvel, a remoção ao término do confinamento e o abrigo do 

sol e chuva, aumenta sua longevidade. Visando evitar concorrência na alimentação e estresse, 

permitindo que todos os animais possam se alimentar simultaneamente, o cocho deverá ter 0,7 

m de comprimento para cada animal. Os cochos para minerais deverão ser localizados longe 

dos bebedouros, para evitar aglomeração. São necessários 0,04 m para cada animal.   

O maior custo do confinamento é o próprio animal. O segundo maior custo é a 

alimentação, por isso que maior atenção é geralmente destinada à nutrição. Uma nutrição mal 

planejada e um confinamento mal conduzido levarão ao aumento de todos os outros custos. 

Os resultados são todos dependentes do plano nutricional, o que inclui o manejo diário do 

fornecimento da dieta e a capacidade de ganho de peso do animal confinado. Este último fator 

depende da genética. 

Por todo o exposto, elegemos um sistema de produção local como fonte de estudo, 

para avaliação técnica de sua atividade e análise das percepções internas e externas por parte 

do  produtor responsável pela área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

            A pesquisa realizada possui natureza quantitativa e qualitativa. Segundo Ribeiro, 

Echeveste & Danilevicz (2001) a etapa quantitativa permite que sejam realizadas análises 

numéricas dos dados levantados na etapa qualitativa. Uma pesquisa quantitativa faz uso de 

instrumentos específicos, capazes de estabelecer relações e causas, levando em conta as 

quantidades. Antes da aplicação definitivada pesquisa, o instrumento de coleta de dados deve 

ser testado e devem ser eliminados todos os possíveis problemas nele existentes. 

           O objetivo da etapa qualitativa é investigar, de forma profunda, a opinião de um dado 

público relativo a um produto, bem ou serviço. Os resultados não são baseados em dados 

numéricos, mas em depoimentos e informações dos pesquisados. Algumas possíveis 

ferramentas para a condução de uma pesquisa qualitativa são: entrevistas, questionários com 

questões descritivas identificando a visão do entrevistado (PETERSEN; DANIELEVICZ, 

2006, p.68). 

Neste contexto, esta pesquisa foi realizada através de entrevista com um produtor que 

trabalha com a bovinocultura de corte, mais especificamente com o sistema de confinamento, 

(o único e mais longevo a realizar esta atividade no município), tendo como base um roteiro 

com questões abertas e fechadas que oportunizou imergir no tema explorado a fim de dar 

conta dos objetivos propostos. A pesquisa foi realizada no município de Santana do 

Livramento entre os meses de outubro a dezembro de 2019. 

 A entrevista foi gravada com o consentimento do entrevistado, para que fossem 

utilizadas expressões de suas falas, posteriormente. Foram utilizados registros de imagens 

para auxiliar na análise dos dados. A entrevista baseou-se na aplicação de um questionário 

contendo perguntas abertas e fechadas, estruturada da seguinte forma: primeira parte, de 

caráter social, contendo informações acerca das características sociais do entrevistado 

(identificação, formação, etc); e de caráter técnico, da qual extrairam-se as informações acerca 

do sistema produtivo. 
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4.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 INFORMAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL 

 

            Dentre as informações iniciais, encontrou-se que o entrevistado é residente da zona 

rural do município de Santana do Livramento, na região da Florentina. O senhor Ricardo 

Cardona tem 38 anos e relatou que por toda sua vida residiu na localidade. A propriedade, que 

fica a 18 km do centro da cidade recebe o nome de Granja União, onde mora com sua esposa 

e filho.  

          Em relação ao nível de escolaridade, o produtor afirma apresentar ensino médio 

incompleto. Este “desde sempre” residiu neste mesmo local, sendo criado por seus pais junto 

de dois irmãos mais velhos. Entretanto, apenas ele continuou morando e cuidando da 

propriedade,  e os irmãos residem na cidade. 

          A área onde localiza-se o sistema de confinamento fica a 1 km de sua residência, 

cumprido as exigências do DEMA (Departamento de Meio Ambiente), que é localizar-se a 50 

metros de distância de estradas e 450 metros de distância de residências vizinhas. 

         O entrevistado trabalha há vários anos com sistema de confinamento (8 anos),  realizado 

de forma permanente o ano inteiro. Iniciou a atividade em parceria com outro produtor, na 

localidade no Upamaroty em Santana do Livramento. Relatou que enquanto havia a parceria 

realizava a compra de cerca de 1000 terneiros e levava para este local, onde eram confinados. 

De acordo com o produtor, o fim da parceria deu-se em função do decreto de falência do 

produtor parceiro. Desde então,  surgiu a ideia de atuar sem parceiros, em área própria. 

Construiu seu primeiro confinamento em um lugar indevido, fora das regras estabelecidas 

pelo DEMA, pelo fato de estar localizado muito próximo a estrada principal e/ou residencias. 

Na oportunidade, o produtor foi notificado e foi lhe dado cinco dias para a mudança de local, 

sob pena de multa de 1000 reais por cabeça de gado que estava no local. 

Após cinco dias funcionários do DEMA retornaram ao local para vistoria, e houve 

modificação do local para a distancia recomendada (mínima de 50 metros da estrada e 450 

metros de qualquer casa). Desde então, segue as regras impostas sem receber notificações 

acerca do tema. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE 

A propriedade onde reside não é a mesma do confinamento, estando distante cerca de 

1 km, portanto 17 km da cidade. Ambos os locais são próprios da família, totalizando  cerca 

de  500 hectares. A área destinada a atividade confinamento é composta por dois potreiros, 

sendo que em um deles realizado a adaptação dos animais antes de entrarem para o 

confinamento propriamente dita. (figura 01) 

Figura 01 – Área destinada a adaptação dos animais a nova dieta, prévia a entrada no 

confinamento. 

 
                 Fonte: Foto do dispositivo da autora 

 

 Durante a adaptação os animais permanecem neste potreiro cerca de oito dias, e 

neste mesmo período são realizadas as vacinas (carbúnculo e clostridioses), aplicação de 

vermífugo, modificador orgânico e medicamento preventivo contra tristeza parasitária. 

A área onde é realizado o confinamento apresenta 80 metros de largura por 150 

metros de comprimento, é cercada com madeira e arames e tem capacidade máxima de 210 

bovinos. A lotação atual é de 160 animais. (figura 02) 

Figura 02 – Área do confinamento. 
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                                           Fonte: Foto do dispositivo da autora 

 

Os animais permanecem exclusivamente nesta área por um período médio de 60 a 70 

dias até adquirirem o peso ideal para o carregamento (venda), sendo destinados para açougues 

locais ou para o frigorífico. O principal comprador atualmente é o Frigorífico Campeiro 

(Rosário do Sul/RS), e acarne é destinada a um programa de carne de qualidade chamado 

“Sabor da Campanha” e realizam-se negócios há 5 anos. O local possui energia elétrica, água 

encanada e mangueira de madeira para aparte dos animais. Possui um carregador para carga e 

descarga dos animais, um container para armazenamento da alimentação dos bovinos, cochos para 

alimentação e armazenagem da água, banheiro de imersão e balança mecânica, com a qual realizam-se 

as pesagens de entrada e saída dos animais (figuras 03,04, 05, 06, 07 e 08). 

Figura 03 – Local de armazenamento da dieta dos animais 

 
                            Fonte: Foto do dispositivo da autora 

 

Figura 04 – Alimentação estocada para utilização no confinamento 



22 
 

 
Fonte: Foto do dispositivo da autora 

 

Figura 05 – Local destinado a hidratação dos animais 

 
                                    Fonte: Foto do dispositivo da autora 

 

Figura 06 – Balança mecânica para pesagem dos animais 
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                                                          Fonte: Foto do dispositivo da autora 

 
Figura 07 – Banheiro de imersão de bovinos 

 
                           Fonte: Foto do dispositivo da autora 

 

Figura 08 – Local utilizado para aglomeração dos animais. 
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                         Fonte: Foto do dispositivo da autora 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS DOS ANIMAIS 

            A compra dos animais adquiridos para reposição no confimento é uma etapa essencial 

para a prática da atividae, pois ela poderá definir o lucro no final do ciclo de engorda. Existem 

duas modalidades de compra: em leilões ou por acordos particulares. O produtor relatou que 

compra terneiros que “sobram” (refugos) dos comercializados com países árabes (navios 

exportadores), bem como adota compra através de acordos particulares; uma minoria de 

animais é abastecida através de sua própria  criação. 

           Existem alguns requisitos para que esta compra seja realizada, e são eles: raça, idade, e 

faixa de peso. De acordo com o produtor, existem os seguintes “tipos” encontrados no 

mercado: aptidão = tipo carne ou leite, classificados à sua maneira em distintas categorias, a 

saber: touros: animais inteiros, podendo ser bezerros, touros de um ano, touros de 2 anos de 

idade ou touros adultos; vacas: vaca de corte, vacas magras e vacas de descarte; novilhas: 

novilhas recém-desmamadas e terneiras (vitela); e novilhos (machos castrados). Segundo o 

produtor, a busca por “preço” parece ser mais rentável, ainda que seja realizada por animais 

“inferiores” como animais leiteiros, de raças zebuinas e raças cruzadas. Ainda assim, busca 

“equilibrar” a qualidade dos animais buscando também reposição composta por raças 

britânicas como Hereford, Angus e Devon, pelas quais o mercado comprador remunera 

melhor. 

Os bovinos chegam ao confinamento pesando em média 320 a 330kg  e são 

comercializados quando atingem faixa de peso que oscila entre 450 a 480 kg. As figuras 09, 

10 e 11 demonstram a grande variabilidade no padrão de animais encontrados durante a visita 

https://pt.wikihow.com/Iniciar-a-Cria%C3%A7%C3%A3o-de-Bezerro-de-Corte
https://pt.wikihow.com/Come%C3%A7ar-a-Gerir-uma-Fazenda-de-Gado-Leiteiro
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ao confinamento. 

Figura 09 – Animais “inferiores” - cruzados 

 
                      Fonte: Foto do dispositivo da autora 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Animais de raças britânicas 
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                               Fonte: Foto do dispositivo da autora 

Figura 11 – Identificação de lotes distintos dentro do confinamento: animais 

“britânicos” (esquerda) e “inferiores” (direita). 

 
              Fonte: Foto do dispositivo da autora 

 

 

 

4.4 DIETA DOS ANIMAIS 
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A alimentação dos animais é exclusivamente baseada em dois ingredientes: milho e 

núcleo protéico (Puro Trato). A proporção da mistura é de 5:1 na relação milho:núcleo, ou 

seja, 83% milho e 17% núcleo. Considerando que o milho apresenta cerca de 9% de proteína 

e o núcleo apresenta 32%, a dieta fornecida apresenta em torno de 13% de proteína bruta, e 

alto teor energético advindo do milho. Toda a alimentação é comprada de fornecedores 

externos, e armazenada em um container localizado junto a area do confinamento, como 

mostra a figura 04. 

Figura 12- Momento da distrtribuição de alimento aos animais 

 
                         Fonte: Foto do dispositivo da autora 

4.5 MANEJO  

 Para garantir o bom funcionamento do sistema de confinamento é necessário realizar 

um planejamento eficiente e conduzir o manejo seguindo uma determinada rotina. A 

capacidade de adaptação dos bovinos ao ambiente de confinamento varia de animal para 

animal, portanto raramente todos os animais que iniciaram um ciclo são comercializados ao 

mesmo tempo. 

A cada 15-20 dias ocorre a entrada de novos lotes de gado para o confinamento, sendo 

que o ciclo se inicia sempre na área destinada a adaptação.  Nesta, os animais permanecem 

por período médio de 8 dias alimentando-se apenas de silagem (3 dias), havendo nos 5 dias 



28 
 

restantes inclusão gradual do milho. Neste mesmo periodo é efetuada a vacinação preventiva 

contra clostridioses, e há um cuidado redobrado para que este preocedimento não cause 

edemas e ferimentos que prejudicarão a qualidade da carne, especialmente nos cortes nobres 

do traseiro. Após este periodo de adaptação os animais passam para o curral fechado onde 

ficarão em média de 60 a 70 dias alimentando-se apenas de alimento concentrado. 

Quanto ao manejo da alimentação, preconiza-se que as refeições devem se  fornecidas 

duas ou três porções diárias. No caso estudado são duas vezes: a primeira as 6 horas da manha 

e a segunda às 14 hr da tarde. O entrevistado comentou  que ja fez algumas experiências 

referente a tentativa de ofertar alimentos três vezes , mas a execução tomava mais tempo e em 

relação a engorda dos animais não houve nenhuma mudança. Cada animal ingere em média 

sete kg de alimento/dia. Os cochos são compostos por lonas, em função do seu menor custo, e 

o entrevistado relatou que considera sua durabilidade satisfatória. 

4.6 COMERCIALIZAÇÃO 

A comercialização dos animais da-se através de uma parceria estabelecida há cinco 

anos com o frigorífico Campeiro de Rosário do Sul/RS. Para este estabelecimento são 

enviados os animais “superiores” do confinamento, de raças de origem britânica, conforme 

citado anteriormente. Estes animais irão gerar carcaças que serão comercializadas a preços 

diferenciados, e portanto, recebem valorização no momento do pagamento ao produtor. O 

entrevistado relatou que atualmente tem dado preferencia para negociações a peso vivo. Além 

da percepção do pagamento no ato o mesmo relatou perceber maior transparência quanto ao 

número de kg entregues ao frigorífico quando comparado as negociações realizadas por kg de 

carcaça. Entretanto, este negócio exige como padrão mínimo de qualidade animais com até 4 

dentes permanentes (até cerca de dois anos e meio de idade) e 460 kg de peso vivo mínimo. 

Existem também as negociações que ocorrem diretamente com comércios da cidade 

(açougues e casas de carne), as quais exigem menor qualidade de produto (animais “leiteiros” 

e cruzados com raças zebuínas.  

4.7 PRINCIPAIS CUSTOS E RECEITAS   

O milho é transportado a granel em caminhões “bitrem”, e chega até a propriedade 

custando R$ 0,85/kg. O núcleo protéico concentrado é adquirido em bolsas de 40 kg, ao custo 

R$ 67,00. A quantidade ofertada por animal dia varia de R$ 7 a 8 kg, na relação 5:1 de 

milho:concetrado. Portanto, a dieta diária por animal custa entre R$ 6,34 a R$ 8,18. 
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Considerando-se um ganho médio diário de 1,7 kg, pode-se estimar a lucratividade deste 

sistema. O preço atual do boi no mercado gira em torno R$7,50/kg vivo. Portanto, para esta 

taxa de ganho diário estima-se uma “receita diária” de R$ 12,75. Assim, considerando apenas 

o custo com alimentação (principal custo) obtem-se rentabilidade entre 55% e 110% (para 

consumo de 8kg e 7kg diários, respectivamente). Obviamente integrariam os custos totais o 

prólabore, custos com medicamentos, compra de animais, óleo diesel, luz elétrica, custo de 

oportunidade, depreciações, etc. Ainda assim, pode-se estimar que o sistema apresenta 

viabilidade econômica, tanto pelo cálculo apresentado quanto pela longevidade deste sistema 

(8 anos). Considera-se ainda neste contexto o histórico de ampliação do confinamento, 

somado a projeção atual de aquecimento no mercado do boi, diante do cenário internacional. 

Neste contexto, o produtor encerrou suas falas relatando que uma das principais dificuldades 

encontradas atualmente é a compra de animais de reposição, seja por preço ou mesmo pela 

dificuldade de encontrar animais desta categoria (boi magro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONCLUSÃO 
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          Analisando–se os processos desenvolvidos no confinamento realizado pelo produtor 

pode-se constatar que o confinamento abastece o mercado o ano inteiro, e durante o período 

de entressafra ganha grande importância para o produtor. Diante da pesquisa foi possível 

observar as distintas estratégias adotadas que garantem uma negociação atrativa e competitiva 

em relação mercado fornecedor e comprador.  

Em relação a estrutura do confinamento, algumas melhorias de ordem técncia poderiam ser 

realizadas, tais como: a) cobertura mais adequada dos cochos;  b) maior acompanhamento na 

dieta oferecida;c) separação de lotes por raça, tamanho e sexo, já que são fatores que 

contribuem para o ganho de peso do animal. 

Em relação a viabilidade economica conclui-se que um maior controle dos custos 

totais aumentaria  o grau de confiabilidade da lucratividade  do sistema. A realização de 

cálculos de ponto de equilíbrio, custo marginal e rentabilidade auxiliariam na elucidação do 

real potencial do confinamento estudado, bem como corrigir eventuais pontos fracos do 

sistema. 
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