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MINERTHAL
PRÓ-CONFINAMENTO

TRAZ ÓTIMOS RESULTADOS PARA TERMINAÇÃO

Fazenda
Ribeirão do Meio

• Proprietário:
Hélio Márcio Ferreira
• Sistema de produção:
Confinamento / Engorda
• Época do ano:
Secas, águas e transição.

Itapagipe
(MG)

Cruzados com
vaca de leite

• Preço dos insumos utilizados:
Silagem + cana – R$ 0,18/kg; ração
feita com sorgo + polpa cítrica e
núcleo Pró-Confinamento – R$ 0,63/kg
Preço da arroba:
R$ 149,00/@

82 animais

+ SUPLEMENTAÇÃO
• Período analisado: confinamento (de 17/07/2018 a 18/10/2018)

• Consumo médio diário do Pró-Confinamento: 0,650 kg/animal/dia

• Média de peso inicial confinamento: 420 kg / 14 @

• Custo MO – Matéria Original (R$/ton MO): R$ 630,42/ton

• Média de peso final confinamento: 545 kg / 19,26 @

• Custo da @ produzida no confinamento (R$/@): R$ 119,93/@

• Média de ganho de peso corporal
diário confinamento: 1,344 kg/cab./dia

• Lucro por @: R$ 29,07

• Rendimento de carcaça final: 53%
• Ganho no confinamento (@/animal): 5,26 @

• Lucro livre: 6,3%
• Lucro por boi: R$ 588,82
• Lucro livre por boi: 8,3%

+ RESULTADO
A Fazenda Ribeirão do Meio, localizada em Itapagipe (MG), tem atividade pecuária mista, de corte e leite. Para o rebanho
de corte, a terminação é feita em sistema de confinamento, com a proposta de alcançar o potencial produtivo máximo dos
animais. E, para garantir excelentes resultados e alcançar, estrategicamente, as metas de desempenho preestabelecidas,
a equipe da Minerthal oferece todo o suporte técnico e auxilia na elaboração de uma dieta balanceada para esses animais.
Por um período de 90 dias, um lote de 82 animais cruzados com vaca de leite, com média de 36 meses de idade, foram
suplementados com o núcleo Minerthal Pró-Confinamento, em uma ração também à base de sorgo e polpa cítrica, além da
silagem e da cana. Com três tratos diários, a média de ganho de peso por dia foi de 1,344 kg.
Os animais foram adquiridos por R$ 1.650,00, sendo que o gasto total com cada unidade do lote foi de R$ 2.280,42, dos
quais R$ 630,42 foram investidos em volumoso, concentrado e mão de obra.
De acordo com as informações anotadas e fornecidas pelo proprietário, após o período de confinamento, os animais atingiram
uma média de 545 kg / 19,26 @. Com a @ cotada em R$ 149,00, o valor final de venda foi R$ 2.869,24, o que deu ao
proprietário um lucro de R$ 588,82 por animal, em um período de 3,1 meses. Sendo assim, o lucro sobre o capital investido
atingiu 8,3%.
Além disso, os animais tiveram um rendimento de 53% de carcaça e um ganho de 5,23 @ no período, com um custo por @
engordada, com a mão de obra, de R$ 119,93, resultando em um lucro de R$ 29,07 por @.
Os resultados obtidos em razão de uma dieta balanceada associada ao núcleo Minerthal Pró-Confinamento foram excepcionais,
deixando o proprietário extremamente satisfeito. Os números demonstram que o trabalho realizado na Fazenda Ribeirão do
Meio foi feito de forma adequada às necessidades do rebanho e à estrutura disponível, o que possibilitou explorar o máximo
potencial da produção.
“Sou cliente há muitos anos e confio nas orientações
que os técnicos da Minerthal nos dão. Prova disso foi o
resultado que obtivemos nesse confinamento. Foi um
rendimento excelente, os animais tiveram um ótimo
ganho de peso e acabamento de carcaça. Foi além
do que planejamos e superou nossas expectativas.”
Hélio Márcio Ferreira, proprietário
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