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RESUMO: A economia brasileira encontra-se, ainda, voltada para a agropecuária, sendo um país
basicamente exportador de matéria-prima, como grãos e carne. Nesse contexto, o Estado de Mato
Grosso surge como um dos maiores produtores de gado, sendo o município de Juara considerado por
muitos anos como a Capital do Gado.Dentro da criação de gado, surgem duas vertentes, o gado in
natura e o gado confinado. Sendo um tema amplamente abordado na atualidade, surgem questões
como: a viabilidade econômica de confinamento, sua estrutura para confinar, a alimentação utilizada,
tempo de engorda, o manejo desses animais e discussões relacionadas à qualidade da carne bovina
proveniente de gado confinado,Com base nisso, esta pesquisa traz as característica do gado
confinado, suas instalações físicas, o histórico do confinamento no país e por fim, uma abordagem
acerca do confinamento existente no município Juara – MT.Um confinamento é uma forma de criação
de gado onde o animal não é criado solto como no caso do gado in natura. Essa forma de criação
confina o gado e permite que ele cresça e engorde desta forma. “Confinamento é o sistema onde os
animais são colocados em piquetes ou currais de engorda com área que restringe a locomoção dos
mesmos, e onde os alimentos são fornecidos de forma controlada nos cochos” (SIPP, 2011, p. 23).Ao
se investir em um confinamento é preciso contar com toda uma infraestrutura para acolher os animais
e permitir que estes tenham os materiais necessários para sua engorda. “São vários os tipos ou
sistemas de confinamento".
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INTRODUÇÃO 

 

A economia brasileira encontra-se, ainda, voltada para a agropecuária, sendo um país 

basicamente exportador de matéria-prima, como grãos e carne. Nesse contexto, o Estado de 

Mato Grosso surge como um dos maiores produtores de gado, sendo o município de Juara 

considerado por muitos anos como a Capital do Gado. 

Dentro da criação de gado, surgem duas vertentes, o gado in natura e o gado 

confinado. Sendo um tema amplamente abordado na atualidade, surgem questões como: a 

viabilidade econômica de confinamento, sua estrutura para confinar, a alimentação utilizada, 

tempo de engorda, o manejo desses animais e discussões relacionadas à qualidade da carne 

bovina proveniente de gado confinado,  

Com base nisso, esta pesquisa traz as característica do gado confinado, suas 

instalações físicas, o histórico do confinamento no país e por fim, uma abordagem acerca do 

confinamento existente no município Juara – MT.   

1.1 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar gado confinado e suas particularidades; 

 Definir as características de um confinamento em geral; 

 Identificar as características do confinamento de gado para o município de Juara-MT. 

 

2 CONFINAMENTO DE GADO 

 

Um confinamento é uma forma de criação de gado onde o animal não é criado solto 

como no caso do gado in natura. Essa forma de criação confina o gado e permite que ele 

cresça e engorde desta forma. “Confinamento é o sistema onde os animais são colocados em 

piquetes ou currais de engorda com área que restringe a locomoção dos mesmos, e onde os 

alimentos são fornecidos de forma controlada nos cochos” (SIPP, 2011, p. 23). 

 

Ao contrário do que ocorreu em outras regiões de pecuária intensiva, a adoção do 

confinamento continua sendo motivada pela especulação do diferencial de preços do 

boi gordo na entressafra, e se estendendo, portanto, pela estação seca e fria do ano. 

Por esse motivo, a exploração geralmente adquire caráter ocasional ou emergencial, 

fato esse acusado pela alta rotatividade de empresários no setor. Constitui ainda uma 

atividade restrita a algumas regiões, apenas onde existiam ou foram criadas 

condições mais favoráveis à sua aplicação, ou ainda onde o encarecimento do valor 

das terras passou a inviabilizar, dentro de certos limites, a exploração dos bovinos, 

em grandes áreas, como acontece no estado de São Paulo (PEIXOTO et al, 1998, p. 

413). 
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Algumas informações devem ser analisadas ao se decidir investir em um 

confinamento, em relação ao local de instalação e aos animais a se confinar. O planejamento 

precisa ser feito com base no tipo de alimentos locais e facilidade de adquirir tais alimentos e 

no capital que se irá destinar para investimento na infraestrutura das instalações e nos 

materiais necessários para a criação de um confinamento (VASCONCELLOS, 1983). 

 

O confinamento de bovinos de corte cresce ano a ano em face de suas vantagens: 1) 

reduz a idade de abate; 2) como consequência, aumenta o desfrute do rebanho; 3) 

permite elevada produção de esterco; 4) produz carne de melhor qualidade; 5) 

acelera o giro do capital, com retorno mais rápido dos investimentos; 6) permite a 

exploração intensiva de pequenas propriedades rurais; 7) possibilita o 

aproveitamento de resíduos agroindustriais como alimento animal; 8) reduz a 

ociosidade dos frigoríficos na entressafra (PEIXOTO et al, 1998, p. 413). 

 

O confinamento pode ser feito em períodos de 105 dias, mais 15 dias para preparação 

dos animais. Dependendo da ração a ser utilizada, espera-se uma rentabilidade de 35% para 

mais com o confinamento, sendo que as despesas decorrentes com o preparo do animal podem 

ser reembolsadas com a venda do esterco, que é muito procurado (VASCONCELLOS, 1983). 

 

2.1 O Gado Confinado 

 

O gado escolhido para o confinamento deve ser bem analisado, uma vez que a escolha 

de um bom animal aumenta o rendimento do investimento como um todo, além de melhorar a 

qualidade da carne. "É necessário observar-se: escolher animais adequados, isto é, que 

possuam genética de carne, com grande poder de conversão alimentar" (VASCONCELLOS, 

1983, p. 98). 

Em relação ao preparo dos animais devem ser adotadas medidas sanitárias, alimentares 

e ambientais que ofereçam condições adequadas para o gado, funcionando como um pré-

confinamento a fim de que o animal se acostume com o confinamento. Primeiramente, é 

importante realizar um programa de vacinação e controle de ectoparasitos para garantir a 

saúde do animal. Então, deve-se atentar à alimentação do gado, inserindo a nova dieta aos 

poucos para que o animal possa se adaptar ao novo conteúdo alimentar. Por fim, é preciso que 

o animal se habitue com o confinamento, com a movimentação das máquinas e com a 

presença de pessoas para que não fique estressado durante a engorda. Recomenda-se ainda, a 

divisão de lotes homogêneos, em relação à tamanho e sexo, para evitar possíveis 

manifestações de dominância social por parte de algum animal (PEIXOTO et al, 1998). 
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Os animais devem ser novos, de preferência devem estar na adolescência, pois, em 

crescimento possuem maior apetite e não precisam ser castrados porque a função 

sexual ainda não está muito ativa e não irá influir no gosto das carnes. A idade 

considerada ideal é relativa porque varia nas raças, entretanto o animal deve ter o 

peso de 300 quilos, devendo estar com 450 quilos após os 105 dias de confinamento. 

Usando o sistema de 105 dias presos, dispomos de 15 dias soltos quando efetuamos 

a aplicação de vermífugos, vacinação de aftosa e banhos de carrapaticidas, 

acostumando-se ainda a comerem junto em cochos e na ocasião de prendê-los, deve-

se descartar os que ficaram fracos, aniquilados, estiverem doentes, etc. O número de 

cada lote deverá ser no máximo 50 animais e nunca colocar outros animais no meio 

dos que iniciaram (VASCONCELLOS, 1983, p. 98). 

 

Quanto á alimentação, a ração utilizada deve ser tecnicamente balanceada, com 

qualidade e quantidade suficiente para o período do confinamento. Indica-se que não haja a 

troca da ração durante esse período, pois pode paralisar o ganho de peso do animal, 

diminuindo o lucro. A água deve estar sempre limpa e à disposição dos animais e o cocho de 

sal deve ser sempre observado para que não se formem placas que dificultem a lambida pelo 

animal (VASCONCELLOS, 1983). 

 

2.2 Instalações Físicas de um Confinamento 

 

Ao se investir em um confinamento é preciso contar com toda uma infraestrutura para 

acolher os animais e permitir que estes tenham os materiais necessários para sua engorda. 

“São vários os tipos ou sistemas de confinamento. O curral a céu aberto e o dotado de área de 

alimentação coberta (cochos) são os mais usados no Brasil, com grande preferência pelo 

primeiro, devido ao menor custo e à simplicidade de construção” (PEIXOTO et al, 1998, p. 

414). 

 

Basicamente, uma unidade de confinamento para gado de corte deve incluir quatro 

setores de atividades ou operações: 1) setor de terminação: inclui os piquetes ou 

currais de engorda, cochos diversos, bebedouros, galpões para alimentação ou 

abrigo, cercas, corredores de alimentação e de serviço; 2) Setor de 

condicionamento: destinado à recepção e preparo de animais; 3) Setor de 

alimentação: inclui área para plantio, instalações, máquinas e equipamentos 

especializados para produção, depósito, preparo e distribuição dos alimentos e 

rações; 4) Setor de despoluição: suas instalações e equipamentos se destinam à 

eliminação e/ou aproveitamento dos resíduos sólidos e líquidos produzidos durante 

as operações, contribuindo assim para evitar ou atenuar a poluição do ambiente 

(PEIXOTO et al, 1998, p. 414). 

 

As características do confinamento pode influenciar a forma de criação dos bois, o que 

pode influenciar o gosto da carne e perder a qualidade. Daí a importância de se respeitar as 
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características necessárias para que o animal esteja bem instalado num confinamento. 

(VASCONCELLOS, 1993). 

 

3 CONFINAMENTO DE GADO NO MUNICÍPIO DE JUARA – MT 

 

O Confinamento Marca VR possui seu escritório em Juara - MT, porém as instalações 

do confinamento estão situadas próximo ao Município de Novo Horizonte do Norte-MT, 

situada na Rodovia MT338. Suas atividades iniciaram em agosto de 2013, com a inauguração 

da unidade I com capacidade para onze mil bovinos. Em julho de 2015, inaugurou-se a 

unidade II, também na Rodovia MT338, no mesmo município, com capacidade para treze mil 

bovinos. 

De início, a unidade II conta com onze mil e quinhentas cabeças, com fluxo constante 

de entrada e saída de animais para o abate. Em entrevista ao site Show de notícias
1
, da cidade 

de Juara, o veterinário do empreendimento afirmou que o Confinamento Marca VR trabalha o 

sistema de Boitel em sua unidade II. Sistema Boitel é um sistema de diárias pagas por outros 

produtores que desejam realizar a engorda de bovinos. 

O Confinamento Marca VR trabalha em parceria com o Frigorífico JBS de Juara - 

MT, através do fornecimento de bovinos para corte. A engorda dos animais, segundo o 

veterinário é realizada através de dieta com ração balanceada, com taxa pré-determinada de 

proteínas obedecendo as normas zootécnicas. É uma dieta de alto grão, como milho e algodão, 

com controle através da leitura de cocho e observação constante dos animais para que haja a 

alimentação em quantidade correta para a engorda. 

Em relação às questões ambientais, pode-se observar através da entrevista do Químico 

responsável pelo Confinamento Marca VR ao site Show de notícias que há caixa de 

decantação, três lagoas para tratamento e valetas de drenagem que fazem o escoamento dos 

resíduos para as lagoas. Essas lagoas são impermeabilizadas para evitar que os resíduos 

tenham contato com o solo, e consequentemente, possam poluir o mesmo  

Em relação ao abastecimento dos veículos que transportam os bovinos, o Químico 

informou que o tanque de combustível fica aéreo e possui uma bacia de contenção em sua 

base para que, caso haja vazamento, o combustível não chegue até o solo. Há também valetas 

no concreto onde é feito o abastecimento que escoam o combustível que cai quando os 

                                                 
Disponível em:

1
 http://www.showdenoticias.com.br/TV-Show/204 
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caminhões são abastecidos. Essa valeta encaminha o combustível para a caixa separadora de 

água e óleo. 

Há também no confinamento, sistema de lavagem de veículos que seguem as normas 

da SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente, órgão fiscalizador. Segundo o Químico 

do Confinamento Marca VR há caixas separadoras de água e óleo também no lavador. Esse 

óleo separado pela caixa é vendido para uma empresa que faz o tratamento necessário e 

revende óleo de segunda linha.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados obtidos com o estudo, pode-se concluir que a eficiência do 

ganho do peso do gado de corte e sua adaptação ao ambiente do confinamento, depende de 

vários fatores desencadeadores como, por exemplo: a estrutura física do confinamento, o 

manejo dos lotes para a engorda desses animais, a alimentação utilizada, cuidados 

veterinários, etc. 

É fundamental para o empreendedor saber qual o modelo de confinamento ele deve 

utilizar, para que possa atender suas necessidades e também seus objetivos. Portanto, é 

evidente para que um confinamento tenha sucesso na engorda dos animais, os gestores devem 

conhecer bem seu funcionamento e estar cientes das normas e exigências que a legislação 

propõe para tal empreendimento, assim como conhecer as características de cada rebanho ou 

lote de animais que pretende fazer sua engorda, pois qualquer problema que possa existir com 

algum animal, deve ser feita a seleção dos mesmo para que não prejudique todo o lote e assim 

garantir a eficácia da engorda desses animais. 
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