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PERFIL DA PROPRIEDADE   

• Sistema de produção: Recria / Engorda • Época do ano: Águas  • Tipo de pastagem: Tifton • Produto utilizado:  Pró-Engorda

Uberlândia 
(MG) 

NeloreFazenda 
Sagarana

80 animais
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+ RESULTADO 
O Sr. Paulo Tarso, proprietário da fazenda Sagarana, localizada no município de Uberlândia (MG), atua na atividade de comercialização 
de touros de genética comprovada. Esses animais são utilizados em fazendas comerciais a fim de garantir a obtenção de progênies com 
potencial de desempenho superior. 

Como em todas as atividades pecuárias, as margens de produção e comercialização de tourinhos vêm se estreitando, exigindo das 
propriedades aumento de produtividade e eficiência. Mas esse incremento na produtividade deve ser visto com cautela, uma vez que é 
necessário produzir mais sem que seja preciso amplificar as áreas de desmatamento. Para isso, precisamos intensificar a utilização das 
áreas de pastagens já existentes. 

Com o objetivo de potencializar o ganho dos animais, aproveitando todo o potencial genético dos mesmos e utilizando a mesma área de 
pastagem, a equipe da Minerthal, juntamente com o proprietário da fazenda, traçou a estratégia de fornecer Suplemento Mineral Proteico 
Energético para os touros durante os dois meses que antecederam a sua comercialização.  

Para utilização dessa estratégia de suplementação, foram separados 80 tourinhos em pastejo (Tifton) de boa qualidade. Foi fornecido 1,3 
kg do produto Pró-Engorda por animal diariamente. Os animais foram pesados em dezembro de 2018 e em fevereiro de 2019, totalizando 
56 dias de suplementação. Superando as expectativas, a média do ganho de peso diário foi de 0,950 kg. Com esse excelente resultado, 
o Sr. Paulo pôde vender os animais antes do previsto, aumentando o giro do capital investido, uma vez que, em menor espaço de tempo, 
ele obteve o faturamento desejado. Além disso, outra vantagem foi a liberação de pastagem para outros animais, tornando melhor o 
aproveitamento da área de pastagem e aumentando a produção de @/ha/ano.

Devido aos resultados atingidos, ficou fácil entender o motivo pelo qual a intensificação na suplementação tem sido cada dia mais 
utilizada em propriedades que desejam aumentar a produtividade e o resultado financeiro.

“Esta foi a primeira vez que utilizei um produto da Minerthal, e o resultado 
foi muito satisfatório. A utilização de uma pastagem de qualidade junto 
ao Pró-Engorda permitiu um desempenho considerável dos animais. 
Certamente o produto será utilizado em outras oportunidades”.

Paulo Tarso, proprietário da Fazenda Sagarana

• Período analisado: 56 dias (de 13/12/2018 a 07/02/2019) 

• Média de peso inicial: 456 kg 

• Média de peso final: 523,57 kg 

• Média de ganho de peso corporal diário: 0,950 kg/animal/dia 

• Consumo médio diário: 1,3 kg/animal/dia

+ SUPLEMENTAÇÃO


