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Introdução: Com a perspectiva do processo de globalização que hoje movimenta a
economia mundial, a indústria rural passou a buscar nas instalações e no ambiente
construído possibilidades de aumentar sua competitividade produtiva e qualidade.
Sabe-se que na pecuária, os fatores ambientais externos, o microclima dentro das
instalações e as condições ergonômicas, influenciam as fases de produção, acarretando
redução na produtividade e consequentes prejuízos econômicos, além de aumentar o
risco de acidentes com as pessoas e os animais. O artigo apresenta o resultado de uma
análise realizada nas instalações para produção bovina de corte da comunidade rural do
município Virgolândia, MG. Objetivo: Descrever as adequação das instalações dos
produtores bovinos de corte existentes em Virgolândia  e a concepção de novas
unidades, podendo  desta maneira orientá-los, melhorando assim a economia e
satisfação dos mesmos, estabelecendo como exemplo para produtores de regiões
vizinhas. Metodologia:  A pesquisa é identificada como estudo exploratório descritivo,
realizado através de observações diretas e consta de levantamento bibliográfico,
levantamento da legislação ambiental pertinente e visita técnica a 03 fazendas com
instalações bovinas de corte situadas na cidade de Virgolândia, MG.  Nas visitas foram
realizados levantamento físico e fotográfico, além de entrevistas aos proprietários. Em
todas as fazendas analisadas todos os bovinos em confinamento, cerca de 40 a 100
cabeças, já estavam disponíveis para venda. Os trabalhadores são compostos de 2 a 3
funcionários, sendo todos funcionários fixos da fazenda com jornada diária de 8 horas
por dia. Resultados: Cada fazenda é diferente quanto à implantação e construção. Os
currais de manejo das 03 fazendas possuem a mesma concepção de construção:
mourões de madeiras de seção quadrada. Em geral apresentavam tábuas de contenção
de aroeira com altura variada  e possuíam curral de manejo, balança, tronco coletivo,
apartadouro, remangas, seringa, embarcador e curral de confinamento. Analisando as 3
fazendas, percebeu-se que elas são muito parecidas quanto formas de manejo,
ergonomia, condições de trabalho e conforto. Estão localizadas, muito próximas das
estradas e da sede principal, o que gera conflito com as normas estudadas. A maioria
dos problemas encontrados nas 3 são devido à falta de informações desde antigamente,
no modo em que seus avós vinham administrando suas fazendas e passadas para a
nova geração, que permaneceram parados no tempo, mas que atualmente, os
fazendeiros estão mais atentos as modernidades e tecnologias que vem surgindo.
Sombreamentos artificiais nas remangas já vem sendo aceitos e utilizados nas
propriedades. Ganham destaque quanto ao conforto do animal.  Os layouts estão
localizados de forma correta, facilitando o trabalho dos funcionários, manejo dos
animais e falta de treinamento aos funcionários atinge esse funcionamento e acarreta
prejuízos na produção. O trabalhador rural não tem equipamentos Conclusão:
Tornou-se evidente que a falta de informações aos produtores e funcionários, coloca
em risco a produtividade, a saúde bovina, e a lucratividade. Entretanto o conhecimento
arquitetônico tem uma contribuição importante para a garantia da qualidade das
instalações bovinas de corte iniciado pela escolha do local,treinamento de equipe e
comportamento animal.
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