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MINERTHAL PROTEICO 66 GARANTE
EXCELENTE GANHO DE PESO EM
CARCAÇA NA TERMINAÇÃO DE ANIMAIS

Fazenda Santo Antonio
de Capivari

• Sistema de Produção:
Engorda /Terminação
• Época do ano:
Águas
• Tipo de pastagem:
Braquiarão
• Preço dos insumos
utilizados:
R$ 6,10 por dia
→ 12% de Minerthal Proteico 66
→ 5% de farelo de soja
→ 83% de sorgo
• Preço da arroba:
R$ 145,00/@ do bezerro

Palmeiras de
Goiás (GO)

Nelore

165 animais

+ SUPLEMENTAÇÃO
Período analisado: 50 dias (De 17/01 a 08/03/2019)
Média de peso inicial: 521,87 kg
Média de peso final: 574,00 kg
Média de ganho de peso corporal diário: 1,042 kg/cab./dia
Rendimento de carcaça final: 54%
Média de ganho de peso em carcaça: 0,981 kg/cab./dia

+ RESULTADO
A terminação dos bovinos a pasto é uma etapa na
produção de carne que demanda atenção. Para ser eficiente
é preciso ter excelente manejo de fornecimento de alimentos
e pasto em quantidade/qualidade adequada. Isso garante que
o animal tenha o máximo de desempenho e esteja pronto o
mais rápido possível para ser abatido.
Com a necessidade de encurtar o tempo de
permanência dos animais na propriedade, o que proporciona
melhor utilização da área de pastagem e aumento do giro
de capital no bolso do pecuarista, realizar a engorda e o
acabamento dos animais ainda na época das águas tem sido
uma alternativa bastante utilizada. Com isto, há possibilidade
de aproveitar a grande disponibilidade de pastagem de boa
qualidade existente neste período, evitando assim que os
animais passem mais uma seca dentro da propriedade.
Com essa estratégia, os animais não estarão na propriedade
quando os pastos estiverem com baixa qualidade, evitando
perda de peso e aumento do custo de produção.
Buscando potencializar o desempenho de seus
animais e o aproveitamento das pastagens, o proprietário
da fazenda Santo Antônio do Capivari, em Palmeiras de
Goiás, juntamente a equipe da Minerthal, optou por realizar a
terminação intensiva em pastagem de 165 bovinos. Para isto,
foi utilizado o Minerthal Proteico 66 misturado ao farelo de
soja e sorgo, resultando assim em um suplemento proteico
energético para consumo de aproximadamente 1% do peso

vivo (PV). Após 50 dias de suplementação foi atingido o
objetivo da fazenda com os animais. O resultado no ganho de
peso de 1,042 kg/cab./dia foi excelente. Importante ressaltar
que os animais atingiram rendimento de carcaça de 54%, de
forma que o ganho de peso em carcaça foi de 0,981 kg por dia.
Os ótimos resultados permitiram o lucro por @ produzida de
R$ 35,21, considerando os ganhos com aproveitamento de
pasto como volumoso e infraestrutura simples.
Resultados alcançados na terminação dos bovinos
Peso inicial

521,87

Peso final

574,00

Rendimento de carcaça

54%

@ produzidas

3,27

Custo total

R$ 358,84

Custo @ engordada

R$ 109,79

Preço venda @

R$ 145,00

Lucro/@

R$ 35,21

Margem sobre a Venda

24%

O uso da tecnologia e a estratégia adotada se mostraram
extremamente positivos, permitindo a antecipação da terminação dos animais de maneira econômica e eficaz.

“O uso do Proteico 66 foi positivo e permitiu um
bom ganho de peso nos animais ao fim do período.
O produto trouxe excelente resultado, pois, sempre
com o auxílio do próprio representante da Minerthal,
aqui em Palmeiras de Goiás, foi possível aplicá-lo
de forma correta”
Adairton Gonçalves de Paula, proprietário da
Fazenda Santo Antonio do Capivari
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