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CONNAN CONDICIONAMENTO
ÓTIMO DESEMPENHO NA TRANSIÇÃO ÁGUAS/SECA
FAZENDA SANTO ANTONIO - ARAGUAIANA/MT
PROPRIETÁRIO: GRUPO JULIO SIMÕES

O CONNAN CONDICIONAMENTO é um
suplemento proteico energético completo,
enriquecido com minerais na forma de
polinutriente aglomerado e aditivo promotor de
c r e s c i m e n t o e e ﬁ c i ê n c i a a l i m e n t a r. Fo i
desenvolvido para fornecer o aporte nutricional
necessário para o ótimo ganho de peso dos
animais em pasto.
O Sr. Paulo Humberto Barcelos, gerente da
Fazenda Santo Antônio seguiu a orientação dos
zootecnistas da Connan, Leopoldo Pepiliasco e
Fábio Agostinho, suplementando 102 fêmeas
Nelore com CONNAN CONDICIONAMENTO
buscando aumentar o ganho de peso das novilhas
no período de transição águas/seca.
Os animais foram adaptados durante uma
semana com fornecimento de 600 g de CONNAN
CONDICIONAMENTO. A partir da segunda
semana os animais foram suplementados

diariamente com 1,2 kg do produto, sendo que
aos domingos a suplementação não era
realizada.

O período de tratamento foi de 12 de julho de
2012 a 26 de agosto de 2012, compreendendo 46
dias de tratamento em pastagem de Brachiaria
brizantha. Conﬁra na tabela 1 os excelentes
resultados do tratamento.

Tabela 1 - Resultados da suplementação com CONNAN CONDICIONAMENTO.
INDICADORES
Número de animais
Período do tratamento
Peso vivo inicial

CONNAN CONDICIONAMENTO
102
46 dias
328 kg

Peso vivo final

372,2 kg

Ganho de peso
@ Produzidas

44,2 kg
1,47 @

Ganho médio diário

0,960 kg
AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA SUPLEMENTAÇÃO

Custo da suplementação/cab¹
Custo/animal/dia¹

R$ 33,27
R$ 1,53

Custo total
Custo @ produzida

R$ 70,38
R$ 47,81

Lucro²

R$ 40,12

Retorno / real investido
Receita total do lote

3

R$ 1,57
R$ 94.900,80

¹Connan Condicionamento = R$0,85/kg; Pasto = R$ 20,00/mês; Operacional = 10% do total de custos.
²Valor da @ = R$ 75,00; ³Rendimento de carcaça = 50%

A análise realizada comprova a eﬁciência
produtiva e econômica da suplementação
com o CONNAN CONDICIONAMENTO. O
ganho de peso necessário para pagar o
investimento foi de apenas 0,345 kg/dia
e o obtido foi de 0,960kg/dia, sobrando
0,615 kg/dia de lucro. A suplementação
foi muito lucrativa, com retorno de R$
40,12 reais por cabeça, além de produzir

mais arrobas/hectare, acelerar a
terminação dos animais e reduzir os
custos inerentes a pastagem.
O CONNAN CONDICIONAMENTO
proporcionou um ótimo ganho de peso no
período de transição águas/seca,
diminuindo o ciclo de produção, o tempo
de retorno de capital e aumentando a
rentabilidade da Fazenda Santo Antônio.

Toda força em resultados.

