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• Sistema de Produção: 
Terminação a pasto
• Época do ano: 
Águas (jan-abril/2020)
• Tipo de pastagem:
Braquiarão
• Suplementos utilizados: 
→ Pró-Acabamento (Suplemento 
Mineral proteico-energético
com 18% de PB e 70% de NDT)

Fazenda Matinha Edeia (GO) ½ Nelore/Senepol e 
Girolando/Senepol

13 bovinos

PRÓ-ACABAMENTO: RÁPIDA TERMINAÇÃO DE 
ANIMAIS A PASTO E MAIOR LUCRATIVIDADE

“Utilizamos o Pró-Acabamento na nossa 
propriedade e os bois apresentaram uma 
boa adaptação ao produto e obtiveram 
um ótimo ganho de peso. Atingimos o 
resultado esperado em pouco mais de 
90 dias. Estamos muito satisfeitos com 
o resultado!”

Valdemar Martins da Silva Júnior,
Proprietário da Fazenda Matinha 



+ RESULTADO
 A família de Valdemar Martins da Silva Júnior 
trabalha na atividade de pecuária de corte há anos na região 
de Edeia, no estado de Goiás. A equipe Minerthal, nesta 
oportunidade representada pelos colaboradores Daniel e 
Tiago, faz acompanhamento do sistema produtivo da fazenda 
e auxilia nas tomadas de decisão do produtor, com o objetivo 
de ajudar o cliente a obter maior lucratividade.
 No final do ano de 2019, 13 bovinos ½ Nelore/
Senepol e Girolando/Senepol da Fazenda Matinha estavam 
com aproximadamente 400 kg (13,3@). Nesse momento 
o proprietário ficou na dúvida se valeria a pena vender os 
animais ainda leves para desocupar o pasto ou se deveria 
esperar ganharem mais peso para serem vendidos. Em 
conversa com a equipe da Minerthal, foram avaliadas as 
seguintes estratégias:

 Devido ao cenário do mercado atual, com a arroba 
bastante valorizada e custo razoável de insumos, a equipe 
da Minerthal, juntamente com o produtor, traçou estratégias 
simulando o aspecto financeiro e produtivo de cada uma 
dessas opções. Afinal, manter os animais na propriedade 
com suplementação convencional significaria passar mais 
uma seca com esse rebanho na fazenda e, possivelmente, 
perder a alta do preço da arroba. 
 Alguns questionamentos foram fundamentais para 
escolha da melhor opção:
 O faturamento da venda dos animais com 13,3@ 
deixaria o lucro por animal esperado pelo proprietário?
 O custo para mantê-los na fazenda seria 
recompensado na venda desses animais no futuro?
 Ajudaria caso conseguíssemos proporcionar ganho 
de peso aos animais para que pudessem ser abatidos antes 
da próxima seca, com baixo custo da arroba produzida e 
aproveitando o valor da arroba vendida?

Animais

Idade dos animais
Época do ano
Consumo médio do
Pro-Acabamento
Dias de suplementação
Média de Peso Inicial
Média de Peso Final
Ganho de Peso Diário
Custo @ produzida
Lucro @ produzida

13 bovinos ½ Nelore/Senepol
e Girolando/Senepol

21 meses
Águas

4,53 kg/animal/dia

93 dias
398,5 kg (13,3 @)
525,2 kg (17,5 @)

1,362 kg
R$ 148,60
R$ 41,40

 Diante dos questionamentos foram realizadas 
projeções para que o Sr. Valdemar tivesse nas mãos números 
que o ajudassem a decidir qual a melhor estratégia. Assim, 
decidiu-se por intensificar a terminação dos animais. 
 Para buscar o máximo desempenho dos bovinos 
foi fornecido diariamente o suplemento mineral proteico-
energético Pró-Acabamento, com consumo médio de 1% 
do PV. A suplementação foi fornecida para que os animais 
em sistema de pastejo pudessem ter um ganho adicional 
àquela vindo apenas do pasto, com projeção de alcançar 
total de 1 kg/animal/dia. 
 Os resultados foram excelentes e as projeções 
realizadas foram superadas. 

+ ESTRATÉGIA

 Os notáveis 1,362 kg de ganho de peso diário 
excederam a projeção realizada antes do início do período 
de suplementação e proporcionaram redução de 120 
dias projetados para 93 dias. O melhor foi obter o 
dobro de lucro por @ produzida comparado ao que foi 
traçado, evidenciando a excelente alternativa escolhida para 
a terminação dos animais. 
 Além do alcance no lucro por @ produzida, houve 
liberação do pasto para categorias mais leves, maior 
quantidade de @ produzida por hectare/ano, melhor 
aproveitamento da pastagem, valorização dos 
animais ao abate e giro mais rápido do capital investido.
 Por fim, as metas traçadas foram cumpridas, o que 
gerou maior lucro/ha/ano e a satisfação do cliente com a 
escolha da estratégia.

Comercializar os animais com 13,3@

Produto utilizado Pró-Acabamento

Manter os animais em uma suplementação 
convencional até estarem prontos para o abate

Intensificar a suplementação e terminar
os animais antes da seca
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