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• Sistema de Produção: 

Engorda/Terminação

• Época do ano: 

Agosto a outubro de 2021

• Suplementos utilizados: 

→ Pró-Acabamento (suplemento 
mineral proteico energético)

PRÓ-ACABAMENTO: POTENCIALIZANDO A 
GENÉTICA E TRAZENDO RESULTADOS A CAMPO

Fazenda Senepol BJR Espírito Santo do 
Pinhal (SP)

Senepol 
(machos e fêmeas)

46 animais

 “É importante ressaltar a se-
riedade do resultado obtido, por ser uma 
prova de ganho de peso auditada e chan-
celada pela Associação Brasileira dos 
Criadores de Senepol (ABCS). A prova 
pôde ser viabilizada pelo custo da dieta 
utilizada e pelo resultado alcançado. Os 
produtos da Minerthal, pelo conceito de 
suplementação de precisão, proporcio-
nam consumo preciso dos nutrientes 
para a meta de desempenho estabele-
cida”, Bruno José Ribeiro, engenheiro 
agrônomo e proprietário da BJR Agro-
negócio.



 Na pecuária de corte, a utilização de animais que 
apresentam baixo desempenho significa ineficiência no 
sistema produtivo, já que, quando isso ocorre, há pior 
aproveitamento da área destinada à produção, além da 
redução ou anulação do lucro e do giro lento do capital 
investido. 
 Dessa forma, as Provas de Ganhos de Peso 
(PGP) são realizadas com o objetivo de selecionar animais 
geneticamente superiores para características de interesse 
econômico, como ganho de peso e qualidade de carcaça. 
Com a separação dos melhores bovinos, é possível alcançar 
resultados positivos com seus descendentes, apurando cada 
vez mais essas características.
 Na busca por soluções para animais da raça Senepol 
que participaram da Prova de Ganho de Peso, a Minerthal, em 
parceria com a fazenda Senepol BJR, optou pela estratégia 
de fornecimento do Pró-Acabamento (suplemento mineral 
proteico energético), para consumo médio de 1% do PV e 
silagem de milho à vontade. Foram utilizados 46 animais 
machos e fêmeas da raça Senepol, com peso médio inicial 
de 313,09 kg.

+RESULTADOS

Produto utilizado Pró-Acabamento

Animais 46 bovinos Senepol

Sexo Macho/Fêmea

Data de início 16/08/2021

Data do final 26/10/2021

Dias de Permanência 70 dias

Consumo médio no período 3,7 kg/animal/dia

Média de Peso Inicial 313,09 kg (10,44 @)

Média de Peso Final 421,00 kg (14,03 @)

Média de Ganho de 
Peso Diário

1,576 kg

Tabela 1 – Resultado de desempenho na Prova de Ganho de Peso 
de bovinos da raça Senepol

 Comprovando a eficiência da suplementação de 
precisão, a utilização do Pró-Acabamento promoveu uma 
média de ganho de peso diário de 1,576 kg, valor superior ao 
1,200 kg previsto ao início do projeto. O resultado desta PGP é 
idôneo, já que a prova foi auditada pela Associação Brasileira 
dos Criadores de Senepol (ABCS), com acompanhamento do 
Departamento de Zootecnia da Universidade de São Paulo 
(USP).
 O desempenho foi extremamente interessante, 
pois garantiu aumento na produtividade, melhor eficiência 
alimentar, menos tempo para produzir uma arroba e maior 
diluição do ágio dos animais, fazendo com que o custo 
ficasse mais diluído e que, assim, cada animal gerasse mais 
lucro. 
 É importante destacar que a genética dos animais 
foi fator significativo para o excelente resultado, aliado à 
estratégia utilizada. Isso porque foi dada a oportunidade aos 
animais de expressarem todo seu potencial genético com o 
consumo dos nutrientes necessários para ganho de peso 
projetado.
 A Minerthal, na busca constante pela inovação, tem 
como compromisso com o pecuarista apresentar a cada dia 
que passa mais soluções para os diferentes sistemas de 
produção. Além de suplementos proteicos energéticos, a 
empresa conta com suplementos minerais prontos para uso 
e para mistura, além de ureados, proteicos e núcleos. 

Resultado Prova de Ganho de Peso


