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Resumo 

A função do meio acadêmico é divulgar e socializar conhecimentos produzidos. Assim, é o ensejo do 

curso de Medicina Veterinária da UNIFIMES, Centro Universitário de Mineiros, transferir subsídios 

práticos para que produtores rurais pequenos, médios ou grandes possam analisar e utilizar para otimizar 

a produção intensiva de bovinos de corte. Objetiva-se compreender e assimilar a criação intensiva de 

bovinos de corte por confinadores da microrregião do Sudoeste Goiano para interpretação e proposições 

de controle. Primeiramente, foi realizado o questionário sócio-cultural-econômico com os produtores 

delimitando os perfis para sistematizar os dados, criando o banco de informações que dão a base para o 

controle e a eficiência produtiva do setor. Contudo, também é um incentivo a reflexão do mercado 

consumidor em expansão com relação às práticas de produção, ocorrendo transformação social com 

possíveis mudanças no consumo. Nessa situação, o produtor rural de bovinos de corte em criação 

intensiva é responsável direto no processo, destacando a consciência do uso de boas práticas de 

produção. A execução deste projeto estabelece a relação construtivista entre a UNIFIMES e os 

proprietários rurais com base em ações de pesquisa, extensão e ensino no meio rural, contribuindo para 

o incremento e eficiência da produção intensiva de bovinos de corte, preocupando-se com o bem-estar 

animal, o desenvolvimento socioeconômico e a sustentabilidade. 
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Introdução 

Em atenção ao melhor produto para o consumidor, o produtor de bovinos de corte necessita ter 

atenção em produzir a animais com melhor aproveitamento de carcaça e qualidade da carne, garantindo 

a eficiência no processo de produção certificado pela Rastreabilidade. Os consumidores referem-se ao 

último elo da cadeia produtiva da carne, sendo os representantes diretos da exigência de qualidade do 

produto pelo preço a ser pago (MANSO & MENDES, 2007). 

Na criação intensiva de bovinos de corte, o animal bem selecionado e acompanhado em todas as 

fases produtivas, passando pelo transporte e no abatedouro, têm a possibilidade de oferecer melhor 

rendimento e qualidade na carne. Assim, se faz necessária a conscientização do produtor até ao abate 

dos animais para que proporcione o produto com qualidade e competitivo, ou seja, o produto “bom e 

barato”. O consumidor final é o cliente que pode oferecer mais sabendo da confiança pela certificação de 
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qualidade e pelo respeito reconhecido ao comportamento dos bovinos em produção (MACHADO et al., 

2012). 

Conhecer a realidade produtiva da microrregião do Sudoeste Goiano, podendo analisar e propor 

alternativas que incrementem a produção eficiente de carne, constitui a evolução científica em respeito à 

sustentabilidade e à sociedade. Assim, objetivou-se compreender e assimilar a criação intensiva de 

bovinos de corte por confinadores da microrregião do Sudoeste Goiano para interpretação e proposições 

de controle. 

 

Material e Métodos 

A pesquisa baseia-se em amostragem não probabilística a partir de questionário com perguntas 

de aspectos qualitativos e quantitativos. As entrevistas serão realizadas com os proprietários em 

diferentes zonas de localidade no Sudoeste Goiano. 

A equipe executora do projeto está realizando nas propriedades as seguintes ações: 

1. Elaboração de um roteiro para a coleta de dados para a realização de um diagnóstico rápido 

participativo. Criação de um banco de dados acerca dos proprietários pela coleta de dados, para 

trabalhos sistemáticos, no intuito de contribuir com o seu desenvolvimento socioeconômico e 

bem estar da população; 

2. Coleta de dados e informações junto aos confinadores de bovinos de corte. Sugestões de ações 

extensionistas que auxiliem na otimização da criação, produção, reprodução, nutrição animal, 

administração rural e desenvolvimento sustentável. 

3. Sistematização dos dados. Haver experimentado metodologias de aplicação dos conceitos; 

4. Tabulação dos dados; 

5. Representação gráfica dos resultados. Fortalecimento da relação transformadora entre a 

UNIFIMES e a sociedade. Análise dos dados e proposições dos conhecimentos. 

6. Preparação para a atuação em campo sob a supervisão do Coordenador do projeto; 

7. Atuação em campo sob a supervisão do Coordenador do projeto 

Pelo questionário estão sendo abordados componentes relativos ao exercício de atividade para 

bovinocultores, relativos a atividade econômica principal, sistema de manejo (extensivo, semi-intensivo e 

intensivo), espécies criadas (bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos, equinos e aves), grupo 

genético de bovinos (Bos taurus taurus continentais, Bos taurus taurus britânicos, Bos taurus indicus, 

sintéticos, adaptados e compostos), práticas de melhoramento genético, uso de escrituração zootécnica 

e assistência técnica. O projeto está em execução e a entrevista está sendo realizada no segundo 

semestre de 2015 pelos membros do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Bovinocultura do 

curso de Medicina Veterinária da UNIFIMES – Centro Universitário de Mineiros. 

 

Resultados e Discussão 

Na realização deste projeto pode-se constatar a importância que os produtores notam em sua 

atividade na cadeia produtiva e pela reflexão oportuna expressam o que podem melhorar e ter o 



incremento produtivo. Já foram notórias as observações pelos produtores quanto a necessidade de oferta 

de água e de reservatórios na infraestrutura, e também quanto aos riscos comerciais, expressam o 

quanto precisam ter ciência de acordos comerciais desde a compra e venda de insumos até a venda dos 

bois em mercado futuro. 

A importância do mercado consumidor pela qualidade do produto pode ser observada no Reino 

Unido, país que se tornou muito exigente em relação ao produto devido à Doença da Vaca Louca, que 

gerou mudanças de vida da população, diminuindo o consumo de carne, causando perdas no mercado 

financeiro em toda a cadeia produtiva (PEIXOTO et al., 1987). 

 

 

Figura 1. Vista dos animais confinados na fazenda Boa Vista, no município de Mineiros/GO. 

 

Figura 2. Caixa d’água como o reservatório de água dos bovinos confinados na fazenda Boa Vista, no 

município de Mineiros/GO. 

 

Na produção de bovinos de corte com eficiência devem-se buscar tecnologias que proporcionem 

incremento nos ganhos. O confinamento é a criação dos animais em grupos e em currais, onde recebem 



alimentação balanceada e água. Para a eficiência produtiva, alguns aspectos devem ser respeitados, 

como: tipos de bovinos, infraestrutura, fisiologia ruminal, nutrição e manejo alimentar, distúrbios 

metabólicos dos animais, uso de resíduos nas dietas e gestão de contratos. Há de se destacar a 

importância de analisar o mercado mundial, mercado que se torna mais exigente em relação à 

produtividade e ao bem estar animal, e relacioná-lo a criação de bovinos confinados. Assim, a pecuária 

intensiva de bovinos de corte constitui na alternativa de produção pela escassez de forragem ou na 

entressafra, tendo os benefícios do mercado de acordo a oferta e demanda do produto. Deve-se 

considerar, também, que os confinamentos estão relacionados a altos investimentos, necessitando 

previamente de planejamentos adequados; e, a ascensão dos contratos de bovinos no mercado futuro, 

constituindo a alternativa como forma de proteção aos riscos das variações de preços no mercado 

(MORAES NETO et al., 2010). 

 

Conclusões 

A visita aos confinamentos e a realização do questionário propicia o conhecimento e o estudo 

interpretativo que ocasiona o desenvolvimento socioeconômico e bem estar da população, também 

proporciona a transferência de conhecimento da pecuária sustentável em áreas de Cerrado do meio 

acadêmico para o setor produtivo, otimizando a produção, a gestão rural e o desenvolvimento 

sustentável. 
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