
TERMINAÇÃO INTENSIVA A PASTO 

 GANHO EM CARCAÇA COM NUCLEMIX CONNAN TERMINA-FÁCIL 

 
O período das chuvas proporciona a fase de maior potencial produtivo das nossas 

pastagens tropicais e consequentemente à maior facilidade para engorda dos animais. 

Porém, as melhores oportunidades de remuneração da arroba normalmente ocorrem no 

período seco, quando há maior déficit de abate. Dessa forma, qual a melhor estratégia 

nutricional para a terminação no período seco? 

Uma das alternativas seguras para acabamento dos animais no período seco é a 

terminação em confinamento tradicional. Contudo, o custo estrutural do sistema é alto e 

arriscado. Além disso, sem uma demanda constante de animais, a estrutura fica ociosa 

durante uma parte do ano, gerando alto desembolso operacional. 

Outra alternativa prática, segura e de baixo investimento estrutural é a terminação 

intensiva a pasto com Nuclemix Connan Termina-Fácil. O Nuclemix Connan Termina-Fácil 

é um núcleo completo com minerais, proteínas e uma combinação de aditivos para ser 

misturado com farelos energéticos na proporção de 15:85. 

O tratamento dos animais com Nuclemix Connan Termina-Fácil permite a deposição 

de gordura de acabamento e aumento do ganho em carcaça em qualquer época do ano, 

sem a necessidade de se fechar os animais em confinamento, economizando em estrutura 

e mão de obra, sendo uma tecnologia acessível a todos os pecuaristas. 

O sistema de terminação intensiva a pasto foi testado em trabalho realizado na Apta 

– Colina em parceria com a Connan, onde a terminação com Nuclemix Connan Termina-

Fácil foi comparada com a suplementação proteica-energética ao nível de 0,5% do peso 

vivo (Tabela 1). 

Tabela 1. Desempenho de bovinos Nelore inteiros submetidos à suplementação proteica-

energética (0,5% do PV) X Nuclemix Connan Termina-Fácil (2% do PV) no período de 

junho a setembro de 2012. 

Resultados 
Suplem. Proteica-energética 

(0,5% do PV) 
Connan Termina-
Fácil (2% do PV) 

Período de Tratamento (dias) 89 89 

Peso Vivo Médio Inicial (kg) 480 480 

Peso Vivo Médio Final (kg) 528 614 

GMD (kg) 0,534 1,505 

Peso da Carcaça no abate (kg) 284 361 

Ganho em Carcaça no período (kg) 25,2 101,2 

GMD de carcaça (kg) 0,285 1,136 

Espessura de gordura (mm) 1,8 3,5 

Rendimento de ganho (%)  53,3 75,5 

Fonte: Alves Neto, J.A. (2014). 

 

Neste trabalho constatou-se a grande superioridade do Nuclemix Connan Termina-

Fácil, pois os animais ganharam mais peso e mais carcaça, apresentando rendimento de 

ganho em torno de 75%, ou seja, de cada kg de peso vivo ganho pelos animais, 750 g foi 

em carcaça! A figura 1 ilustra dois animais que participaram do experimento. Repare a 

diferença de acabamento e no “vazio” dos animais.  



 
Figura 1. Animais utilizados no experimento na Apta – Colina. Animal A tratado com Connan 

Termina-Fácil (2% do PV) e animal B tratado com suplemento proteico-energético (0,5% do peso 

vivo) no período seco. 

 

O fato é que a suplementação proteica-energética de até 0,5% do peso vivo não 

permite que os animais fiquem com uma boa espessura de gordura, ou seja, os animais 

ficam pesados, mas não acabados, pois o ganho depende muito da oferta e qualidade da 

forragem. Em contrapartida, os animais Nelore inteiros tratados com Nuclemix Connan 

Termina-Fácil atingem o nível mínimo de gordura exigido, ficando pesados e acabados 

(figura 2). 

 
Figura 2. Carcaça dos animais utilizados 

no experimento na Apta – Colina. Animal 

A tratado com Nuclemix Connan Termina-

Fácil (2% do PV) e animal B tratado com 

suplemento proteico-energético (0,5% do 

peso vivo) no período seco. 

 

Animal A 
615 kg de PV 

Animal B 
528 kg de PV 

Animal A 
3,0 mm de gordura 

Animal B 
1,8 mm de gordura 



Já são mais de 60 mil animais tratados no sistema de terminação intensiva a pasto 

com Nuclemix Connan Termina-Fácil. Alguns resultados de campo estão detalhados na 

tabela 2. 

Tabela 2. Resultados de campo do Nuclemix Connan Termina-Fácil. 

Resultados 1 2 3 4 5 

Número de Animais 54 54 96 120 51 

Período de Tratamento (dias) 79 91 91 89 90 

Peso Vivo Médio Inicial 436 414 430 423 473,65 

Peso da Carcaça Inicial (kg) 222,6 207 215 211,5 241,6 

Peso Vivo Médio Final (kg) 530 546 564,2 550,2 564,25 

Peso da Carcaça Final (kg) 302,8 308,6 317,45 307,43 327,7 

Total de @ Produzidas (@) 5,35 6,77 6,83 6,4 5,74 

GMD de Carcaça (kg/dia) 1,016 1,116 1,126 1,078 0,957 

Custo da @ Engordada (R$/@)  104,01 96,02 103,53 83,16 103,43 

Resultados 1, 2 e 3 – Fazenda Serra do Ouro, Proprietário Ademir João da Cruz (Rondônia); Resultados 4 e 5 

– Fazenda Paraíso dos Macacos, Proprietário Turibio Odilon Ribeiro (Rondônia).  

 

O Nuclemix Connan Termina-Fácil é uma tecnologia simples e acessível que permite 

ótimos ganhos em carcaça e de rentabilidade na terminação dos animais durante o período 

seco. 

COMO FAZER? 
 

O Nuclemix Connan Termina-Fácil deve ser diluído com farelos energéticos na 

proporção de 15:85. A mistura deve ser ofertada ao nível de 2% do peso vivo diariamente 

seguindo o seguinte esquema de adaptação: 

 

 Dias 1 a 7 – fornecer 0,5% PV da mistura; 

 Dias 8 a 14 – fornecer 1% PV da mistura; 

 Dias 15 a 21 – fornecer 1,5% PV da mistura; 

 Dia 22 até o abate – fornecer 2,0% PV da mistura; 

 

O fornecimento deve ser diário (1 ou 2 tratos), e caso ocorra alguma interrupção os 

animais deverão passar por nova adaptação. Recomenda-se que o pasto possua boa 

oferta de forragem (2000 kg MS/ha) no início do tratamento, com lotação máxima de 6 

UA/ha. Utilizar no mínimo 40% de milho moído na mistura. O período mínimo de 

tratamento recomendado é de 60 dias para animais com boa condição corporal no início do 

manejo, ou conforme recomendação técnica. Disponibilizar 40 a 50 cm lineares de cocho 

por cabeça. Para mais informações consulte um técnico Connan. 


