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Eu trabalho com a Minerthal há mais 
de 20 anos, e os produtos sempre nos 

trouxeram benefícios. A equipe da 
empresa fez todo o acompanhamento 

e eu gostei muito dos resultados.

Agnaldo César Pereira, administrador 
da Fazenda Serra Verde.
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Os consumidores estão cada vez mais exigentes em 
relação à qualidade da carne, aumentando o interesse 
por produtos mais naturais, principalmente.

Em um país tropical de tamanho continental como o 
Brasil, a engorda a pasto atende a essas demandas 
e garante um menor custo em relação aos sistemas 
de engorda em confinamento, com tendência a 
alta lucratividade. Porém, os desafios para produzir 
animais precoces com carne de alta qualidade e 
marmoreio a pasto são maiores.

Na época das chuvas, temos abundância de pasto 
disponível e isso já está de bom tamanho para aqueles 
que desejam ter uma produção mediana. Porém, em 

um mercado tão competitivo e com instabilidade no 
cenário econômico, estar na média não é o bastante.

É necessário produzir mais!
Existem vários recursos que podem potencializar a 
produção de carne a pasto. Um deles é elevar ainda 
mais a oferta de forragens por meio do sistema 
rotacionado de pastagens. Com esse tipo de manejo, 
pode-se sempre oferecer ao rebanho o máximo de 
volumoso de excelente qualidade.

Mas e se for possível elevar ainda mais os ganhos?
A estratégia de suplementação escolhida para a 
engorda pode ser um recurso potencializador de 
resultados. Se o caminho desejado for uma máxima 

produção eficiente de carne de qualidade, o Minerthal 
Pró-Engorda é o suplemento que levará o seu rebanho 
a bater todas as metas! É um produto indicado para 
recria e terminação intensiva a pasto – ou seja, para 
aquele animal que está quase chegando ao ponto 
ideal ou para garrotes que podem se tornar precoces, 
reduzindo a idade do abate.

A Fazenda Serra Verde decidiu pela máxima produção 
por área, realizando a engorda de 50 animais em 
apenas 10 hectares de pasto, optando pelo sistema 
rotacionado de pastagem braquiária em conjunto 
com a suplementação dos animais com Minerthal 
Pró-Engorda, obtendo resultados excelentes e ótimo 
retorno financeiro.



Em 150 dias, foi alcançada uma média de ganho de 
peso diário de 1,3 kg, totalizando 195 kg de ganho de 
peso por animal. Para obter este resultado, os animais 
receberam, além do pasto, uma quantidade máxima 
de 1,2 kg de suplemento ao dia, no momento em que 
estavam mais pesados.

O baixo consumo do suplemento, em conjunto com 
a alimentação à base de pastagem, possibilitou um 
excelente lucro. Segundo o controle do proprietário, 
o ganho obtido foi de R$ 560,00 por cabeça – o que 
significa R$ 28 mil de rendimentos em 150 dias.

Investir em seu rebanho é a chave para o 
sucesso da produção. Para isso, conte com a 
Minerthal!

A Fazenda Serra Verde sempre busca utilizar o 
máximo de potencial de sua estrutura para obter o 
melhor retorno financeiro possível com a pecuária. 
Em uma área de 10 hectares de pasto braquiária, 
subdividida em 4 piquetes de mesmo tamanho, foram 
disponibilizados 50 animais machos para a engorda 
– 40 da raça Red Angus e 10 Gir. Considerando as 
particularidades da propriedade, características dos 
animais e metas de desempenho estabelecidas, 
a equipe técnica Minerthal avaliou que o produto 
mais adequado para a produção seria o suplemento 
mineral proteico energético Minerthal Pró-Engorda. O 
objetivo principal da estratégia foi chegar à meta de 
17 arrobas no menor tempo possível, aproveitando 
toda a capacidade disponível de pastagem, o principal 
alimento dos animais.

Na foto, Agnaldo César Pereira, administrador da Fazenda 
Serra Verde.

Gado da fazenda no pasto.

O Minerthal Pró-Engorda oferece, além de todos os 
minerais necessários para um ótimo desempenho, 
30% de proteína bruta, 70% de energia e a 
Monensina Sódica, um melhorador de desempenho 
que eleva em 20% o ganho de peso em relação a 
um produto sem aditivos na composição. É um 
suplemento concentrado, de baixo consumo, que 
pode ser oferecido apenas uma vez ao dia.

Suplementos minerais proteico-energéticos devem ser oferecidos nas horas mais quentes do dia, ou 
seja, entre as 10h e 12h. É nesse momento que os animais param de pastar e vão para a sombra. 
Oferecendo o suplemento nesse horário, os animais vão deixar de ficar apenas ociosos para ingerir os 
nutrientes do suplemento, aproveitando ao máximo o tempo de pastagem ao longo do dia.
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+ RESULTADO

+ PRODUTO

DICA
MINERTHAL

+ SUPLEMENTAÇÃO
Período avaliado:
150 dias (época das águas)

Média de peso inicial:
10,5 arrobas

Média de peso final:
17 arrobas

Ganho médio diário:
1,3 kg

Produto:
Minerthal Pró-Engorda

Consumo médio diário:
250 g de produto / 100 Peso Vivo


