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PERFIL DA PROPRIEDADE   

• Sistema de produção: Recria / Engorda

• Época do ano: Águas  

• Tipo de pastagem: Grama Tifton

• Preço dos insumos utilizados: Pró-Engorda - R$ 1,63 kg

• Preço da arroba: R$ 150/@

Uberlândia 
(MG) 

NeloreFazenda 
Sagarana

80 animais



www.minerthal.com.br SAC 0800 63 4444

+ RESULTADO
O proprietário da fazenda Sagarana, localizada no município de Uberlândia (MG), realizou durante 57 dias uma suplementação 
proteica energética com o produto Minerthal Pró-Engorda. O objetivo era aumentar o desempenho de 80 animais, que 
posteriormente seriam comercializados como touros de genética da fazenda. Para o manejo, o produto era colocado no horário 
mais quente do dia, após o almoço dos funcionários.

Ao final do confinamento, foi 
comprovada a eficiência da estratégia 
de suplementação. O desempenho 
superou as expectativas, com média 
de ganho de peso corporal diária em 
torno de 1,3 kg. O confinamento na 
fazenda Sagarana revelou também 
resultados positivos no âmbito 
financeiro, principalmente para com 
os seus clientes, já que produtos são 
vendidos com uma carga genética 
superior (touros para repasse). Dessa 
forma, o valor passa por certa variação 
e não é comercializado com base no 
preço da @.  

“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: 57 dias (de 13/12/2018 a 07/02/2019) 

• Média de peso inicial confinamento: 456 kg

• Média de peso final confinamento: 523,57 kg

• Média de ganho de peso corporal diário confinamento: 1,304 kg/cab./dia

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

+ SUPLEMENTAÇÃO


