
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 

CURSO DE ZOOTECNIA 

 

 

 

 

 

 

 

BÁRBARA BRASILEIRO VASCONCELOS RODRIGUES 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS APLICADAS A UMA UNIDADE PRODUTORA DE LEITÕES NO 

ESTADO DO CEARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2016 

 

 



 

 

BÁRBARA BRASILEIRO VASCONCELOS RODRGUES 

 

 

 

TÉCNICAS APLICADAS A UMA UNIDADE PRODUTORA DE LEITÕES NO 

ESTADO DO CEARÁ 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Zootecnia do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal do Ceará, 

como requisito parcial para obtenção do Título 

de Bacharel em Zootecnia 

Orientador: 

Prof. Dr. Pedro Henrique Watanabe 

MSc. Tiago Silva Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2016 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BÁRBARA BRASILEIRO VASCONCELOS RODRIGUES 

 

 

TÉCNICAS APLICADAS A UMA UNIDADE PRODUTORA DE LEITÕES NO 

ESTADO DO CEARÁ 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Zootecnia do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal do Ceará, 

como requisito parcial para obtenção do Título 

de Bacharel em Zootecnia. 

 

Aprovado em 12/12 /2016.  

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Pedro Henrique Watanabe (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 
_________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Euquerio de Carvalho (Conselheiro) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 
_________________________________________ 

Msc. Tiago Silva de Andrade (Conselheiro) 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente agradeço a Deus por trilhar meu caminho durante essa caminhada. 

À minha família, por todo apoio, incentivo e compreensão. Principalmente, a 

minha mãe que é a base de tudo na minha vida, mulher guerreira e corajosa, que mesmo 

sozinha não fugiu da responsabilidade e sempre batalhou para me proporcionar um lar 

maravilhoso e uma educação de qualidade, preparando-me para a vida através de seus 

ensinamentos, conselhos e advertências. Ao meu padrasto e ao meu irmão pelo apoio e 

credibilidade. 

À todos os meus colegas e amigos da graduação, em especial, Ádamos, Alini 

Mari, Ana Rosa, Amanda Rocha, Diana Lucas, Yago Acioly, Léo, Leôncio, Samila Freitas, 

Thiago Preto, Nathali Lima, que estiveram comigo desde o início da graduação e permanecem 

até agora, apoiando-me em todas as decisões e compartilhando muitos momentos de alegrias e 

dificuldades. 

As pós-graduandas, Emanuella Galindo, Lina Araújo, Kássia Moreira, Joyce Delmiro, 

Rayssa Cândido e Carolina Ferreira, que confiaram no meu trabalho durante os seus 

respectivos experimentos e que puderam me enriquecer tanto intelectualmente, como nos 

ensinamentos referentes as atividades práticas.  

Aos meus amigos, Anne Heide, Jéssica Moura, Tayane Lavor, Nathan Lobo, 

Bárbara Lobo, Brenda Rodrigues e Effemberg Viana por fazerem parte da minha vida e sei 

que posso contar com vocês pra tudo.  

Aos Técnicos Administrativos e Funcionários da Universidade Federal do Ceará, 

em especial, Marcos e Jamilton do setor de suinocultura e ao Clécio, secretário da 

Coordenação de zootecnia, por estar sempre disponível a ajudar.  

Ao médico veterinário Tiago Silva Andrade, pela paciência, amizade, 

compreensão e pelos ensinamentos passados durante o período de estágio. E por ter aceitado 

ser meu orientador técnico. 

Aos professores que contribuíram para minha formação acadêmica, 

principalmente, aos professores do Departamento de Zootecnia que sempre estavam dispostos 

a ajudar. 

Ao Professor Pedro Henrique Watanabe, pelas orientações acadêmicas, apoio e 

incentivo durante o meu período de graduação. 



 

 

 

À empresa Xerez, por ter me dado a oportunidade de estagiar na UPL Tangueira, 

ampliando meus conhecimentos profissionais, me proporcionando colocar em prática a teoria 

aprendida durante a graduação. E a todos os funcionários que sempre estavam dispostos a 

ajudar. 

À todos que fizeram parte da minha graduação e contribuíram para minha 

formação pessoal e profissional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

     

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 9 

2. LOCAL E PERÍODO ..................................................................................................... 10 

3. INFRAESTRUTURA DA GRANJA ............................................................................ 10 

4. ÍNDICES ZOOTÉCNICOS ........................................................................................... 11 

5. BIOSSEGURIDADE DA GRANJA ............................................................................. 12 

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ........................................................................... ...13 

6.1 Manejo dos machos ...................................................................................................... 13 

6.1.1 Manejo alimentar de reprodutores e rufiões .......................................................... 13 

6.1.2 Coleta, diluição e fracionamento do sêmen ............................................................. 14 

6.2 Manejo de Fêmeas ........................................................................................................ 15 

6.2.1 Recepção de marrãs .................................................................................................. 15 

6.2.2 Detecção de cio e inseminação artificial .................................................................. 16 

6.2.2.1 Marrãs ..................................................................................................................... 16 

6.2.2.2 Matrizes ................................................................................................................... 17 

6.2.3 Diagnóstico de gestação ............................................................................................. 17 

6.2.4 Manejo de matrizes gestantes ................................................................................... 17 

6.2.5 Manejo de parto ......................................................................................................... 18 

6.2.6 Manejo alimentar de matrizes lactantes .................................................................. 19 

6.3 Manejo de leitões do nascimento ao desmame ........................................................... 20 

6.3.1 Secagem dos leitões .................................................................................................... 20 

6.3.2 Corte e desinfecção do umbigo ................................................................................. 20 

6.3.3 Mamada do colostro .................................................................................................. 20 

6.3.4 Corte de dente e da cauda ......................................................................................... 20 

6.3.5 Aplicação de ferro ...................................................................................................... 21 

6.3.6 Transferência de leitões ............................................................................................ 21 

6.3.7 Castração .................................................................................................................... 21 

6.3.8 Aplicação de soro glicosado ...................................................................................... 22 

6.3.9 Fornecimento de ração .............................................................................................. 22 

6.3.10 Desmame .................................................................................................................. 22 

6.4 Manejo de Creche ......................................................................................................... 23 

6.5 Programa de vacinação ................................................................................................ 24 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 25 



 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFIAS ................................................................................ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A suinocultura industrial em meados de 1990 predominava a produção em ciclo 

completo (CC), onde o mesmo estabelecimento desenvolvia todas as etapas de produção do 

animal. Com os efeitos da intensa modernização, houve um processo de segregação da 

produção em múltiplos sítios, em unidades produtoras de leitões (UPL) e unidades de 

crescimento e terminação (UT). Logo, essas mudanças organizacionais, trouxeram avanços 

tecnológicos em genética, sanidade, nutrição, instalações, manejo e bem-estar animal, com 

aumento da eficiência técnica (conversão alimentar e produtividade das matrizes) e da 

qualidade dos animais entregues ao abate (MIELE et al., 2011). 

A suinocultura brasileira tornou-se uma atividade consolidada e com mercado 

interno em constante expansão, devido aos investimentos aplicados em genética, nutrição, 

sanidade e manejo, com objetivo de melhorar os índices zootécnicos, pois é sabido que estes 

fatores se encontram interligados e são responsáveis pelo bom desempenho dos suínos 

(MASSARI et al.,2010).  

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne 

Suína (ABIPECS, 2015) o Brasil permanece estável como o quarto maior produtor e 

exportador, principalmente, devido aos investimentos em modernização e a implantação de 

tecnologias na produção. A carne suína é a proteína de origem animal mais consumida e 

produzida no mundo resultante de severas alterações fisiológicas, comportamentais e, 

consequentemente, de manejo de produção. (Bortolozzo e Wentz, 2004). Já o mercado 

externo apresenta boas perspectivas para a carne suína brasileira, devido à dispersão da 

diarreia suína epidêmica e da peste suína africana em mercados concorrentes. O Brasil já 

conseguiu abrir mercados significativos para a carne suína, como Estados Unidos da América, 

Japão e China (ABIPECS, 2015). 

Em relação a atividade suinícola no Ceará, antes caracterizada por ser uma 

atividade de subsistência, com padrões opostos quando comparada com as regiões Sul e 

Sudeste (MARINHO, 2009), hoje esta se apresenta com granjas suinícolas tecnificadas que 

abastecem o mercado com produtos de qualidade, atendendo às exigências dos consumidores 

cada vez mais preocupados com a procedência da carne que adquirem. No entanto, um dos 

maiores problemas enfrentados pela suinocultura cearense é o fato de o Estado não produzir 

os principais insumos necessários para o abastecimento da atividade. (ASCE, 2016).  
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Desta forma, o estágio supervisionado teve como objetivo acompanhar as práticas 

realizadas em uma unidade produtora de leitões e aprofundar os conhecimentos adquiridos 

durante o curso de graduação em Zootecnia. 

 

2. LOCAL E PERÍODO  

 

O estágio supervisionado foi realizado na Granja Xerez situado no município de 

Maranguape, na unidade produtora de leitões (UPL) Tangueira no período de agosto a 

outubro de 2016. 

A empresa conta com duas unidades produtoras de leitões (Tangueira e Piroás), 

dez unidades de crescimento e terminação (UT) e duas fábricas de ração e uma fábrica de 

extrusão de soja, além das unidades de produção avícola. 

 

3. INFRAESTRUTURA DA GRANJA 

 

As instalações na UPL são divididas em galpões de recepção de marrãs, gestação 

coletiva, gestação em gaiolas, maternidade, creche e reposição. Na UPL Tangueira também 

possui uma central de sêmen, com baias individuais para os reprodutores, sala de coleta e 

laboratório para a produção das doses de sêmen para as duas UPLs. Estas possuem ainda 

escritório, cozinha com refeitório e banheiros para funcionários e visitantes, atendendo às 

exigências do Ministério do Trabalho. 

Para diminuir a incidência solar no interior dos galpões, a orientação destes é no 

sentido leste-oeste, contendo sombreamento natural em torno de cada um, com a presença de 

árvores de Nim (Azadirachta indica). Faz-se o uso de cortinas na maternidade e na creche. 

Todos os galpões de alvenaria possuem telhado de duas águas e lanternim, telha de cerâmica e 

beiral variando de 1,2 a 1,5 metros, contudo alguns galpões apresentam gaiolas ao invés de 

baias. 

O piso é compacto nos galpões dos reprodutores, de gestação coletiva e de 

recepção de marrãs. No galpão onde as fêmeas de reposição são alojadas, utiliza-se serragem 

como cama quando as fêmeas de reposição chegam à granja. Nas demais instalações o piso é 

suspenso e ripado, parcial ou completamente, facilitando o escoamento das fezes e urina, além 

de facilitar a higienização por ser de material plástico.  

A altura do pé direto varia entre 3,0 a 3,5 metros em todos os galpões e a largura 

dos galpões varia de 10 a 14 metros sendo proporcionais ao seu comprimento. Os galpões de 
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maternidade possuem sistema de ventilação forçada (Ductofan) incidindo sobre a cernelha das 

matrizes. Nos galpões dos reprodutores são utilizados ventiladores, já nos de gestação, além 

dos ventiladores, são também utilizados nebulizadores, garantindo assim o microclima 

necessário para o melhor conforto térmico dos animais. Na unidade de produção também 

podemos encontrar depósito para armazenar materiais utilizados no dia a dia, farmácia para 

guardar os medicamentos, além de incinerador para descartar animais mortos e materiais 

contaminantes. 

Já as rações são produzidas pela própria empresa e estocadas em depósitos ou em 

silos. A água fornecida aos animais é tratada com cloro nas caixas d’água dos galpões, sendo 

a água proveniente da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). 

Comparando as recomendações técnicas do Manual de Instalações para Suínos da 

Embrapa (Embrapa, 2003) e a infraestrutura da UPL que foi descrita, conclui-se que a UPL 

“Tangueira” atende satisfatoriamente aos requisitos pré-estabelecidos pelas normas técnicas. 

 

4. ÍNDICES ZOOTÉCNICOS 

 

Os índices zootécnicos são de suma importância para a avaliação e 

acompanhamento do desempenho de qualquer sistema de produção, contribuindo para revelar 

quais aspectos precisam de mais atenção, ou seja, quais práticas devem ser mantidas, 

substituídas ou aprimoradas. 

Na granja o acompanhamento desses índices é feito por meio de anotações em 

fichas individuais e posteriormente são repassadas para o software comercial AGRINESS que 

fornece informações sobre todas as etapas da produção dos suínos. 

Para o estabelecimento de metas de uma granja, é preciso que se respeitem três 

premissas básicas: que as metas sejam específicas, mensuráveis e razoavelmente alcançáveis 

com os recursos disponíveis. Na Xerez essas metas são utilizadas como meio de estimular os 

funcionários já que os mesmos serão recompensados casos atinjam os índices pré-

estabelecidos (Tabela 1).  

Tabela 1. Índices zootécnicos utilizados como meta para cada fase de produção 

Reprodução 

Repetição de cio 7 % 

Aborto 1 % 

Parto fêmea ano 2,4 partos 

Taxa de parição 92 % 

Nascidos totais 13,5 leitões/porca 



12 

 

 

Maternidade 

Desmamados 11,7 leitões/porca 

Desmamados/fêmea/ano 28,08 leitões 

Mortalidade 6,5 % 

Nascidos vivos 12,5 leitões/porca 

Peso ao desmame 6 kg 

Creche 

Ganho de peso diário  0,440 kg 

Conversão alimentar 1,6 

Mortalidade 1,5 % 

Peso final 24,5 kg 

 

5. BIOSSEGURIDADE DA GRANJA 

 

A biosseguridade é uma parte fundamental das boas práticas de produção, com 

objetivo maior de minimizar a entrada de patógenos, bem como para controlar a difusão de 

doenças presentes no rebanho, provocando baixo impacto nos índices produtivos (MORÉS & 

ZANELLA, 2011). Desta forma, biosseguridade entende-se como um conjunto de medidas 

profiláticas, através de práticas de manejo, normas operacionais rígidas e ações sistemáticas. 

Na granja Xerez são adotadas algumas dessas medidas, iniciando pela portaria, 

que evita a entrada de pessoas não autorizadas. E a entrada dos funcionários tem acesso 

imediato ao vestiário onde eles possam tomar banho e vestir o uniforme antes de entrar na 

granja; já os visitantes, são direcionados ao escritório, que possui banheiro com roupas e botas 

disponíveis. A localização dos galpões tem como distância mínima de 100 metros em relação 

as estrada e em relação ao trânsito de veículos, só são autorizados adentrar a granja os de uso 

interno, como caminhões de insumos, ração e animais, que devem passar pelo rodolúvio na 

portaria, onde são desinfetados com solução de água e desinfetante à base de cloreto de 

benzalcônio.  

Tanto na entrada como na saída de cada galpão são distribuídos pedilúvios 

contendo solução de água com desinfetante.  

Os animais introduzidos no plantel passam por período de adaptação; já os de 

reposição ficam em quarentena. O programa de limpeza e desinfecção da granja é bastante 

eficiente. Diariamente são realizadas limpezas em comedouros, baias e corredores de manejo 

de todos os galpões de produção. Os galpões esvaziados passam por uma severa lavagem, faz-

se o uso da vassoura de fogo e em seguida é realizada a desinfecção a base de orto-fenil-fenol, 



13 

 

 

o-benzil-p-clorofenol e p-tetra-aminofenol e por fim o galpão é mantido fechado durante o 

vazio sanitário de 4 dias. 

Para controlar os vetores, são tomadas medidas como a abertura de aceiro ao redor 

dos galpões para evitar insetos e uso de produtos químicos para o controle de moscas e ratos. 

 

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

6.1 Manejo dos machos 

 

Na granja, os machos são divididos em duas categorias: reprodutores e rufiões. Os 

reprodutores são utilizados para a coleta de sêmen e ficam alojados no mesmo galpão do 

laboratório, onde é feita a coleta e logo em seguida a preparação das doses que serão 

utilizadas na inseminação.  

As baias são de alvenaria e piso cimentado, providas de bebedouro do tipo 

chupeta e comedouro do tipo calha de alvenaria. Para os reprodutores recém-chegados são 

fornecidas raspas de madeira no piso, com o intuito de reduzir o estresse da viagem e facilitar 

a adaptação ao novo ambiente. Já os rufiões ficam nos galpões de pré-gestação, para 

simplificar o trajeto destes na hora de fazer a passagem pelos corredores com a finalidade de 

detectar cio e estimular as fêmeas pelo odor e pela emissão de som.  

A cada três meses os machos são vermifugados com ivermectina injetável e são 

suplementados com as vitaminas A, D e E. A genética é fornecida pela empresa Topigs 

Norsvin e a linhagem utilizada para macho é a Traxx.  

 

 

6.1.1 Manejo alimentar de reprodutores e rufiões 

 

Os reprodutores recém-chegados na granja são chamados de animais de reposição 

ou machos jovens e pesam aproximadamente 130 kg com idade média de 160 dias. Nos 

primeiros 21 dias após a sua chegada é fornecida diariamente em média 2,5 kg de ração de 

reposição medicada com sulfametoxazol associada à trimetoprima e doxiciclina, tendo como 

finalidade básica a prevenção de algumas doenças e a recuperação dos animais em termos de 

energia e proteína. A partir dos 22 dias após a chegada, os animais recebem ração específica 
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para reprodutores, sendo oferecida também para os rufiões e os reprodutores mais velhos, em 

média 2 kg, divididos em dois manejos alimentares, sendo um pela manhã e outro à tarde.  

 

6.1.2 Coleta, diluição e fracionamento do sêmen. 

 

Na granja, a coleta de sêmen e o procedimento de diluição das doses são 

realizados em um único galpão. O laboratório onde se preparam as doses está ligado à área de 

coleta por uma janela, evitando a contaminação pelo ambiente externo. O mesmo galpão 

também possui uma sala com geladeira para armazenamento das doses e do diluente, um 

aparelho de osmose reversa para o tratamento da água e as pipetas de inseminação.  

O método utilizado para coleta é o da mão enluvada, onde exclusivamente um 

funcionário realiza a coleta, já que os reprodutores se adaptam a uma pessoa, não permitindo 

que outras realizem o procedimento com o mesmo sucesso.  

As coletas de sêmen ocorrem diariamente durante a semana, no período da manhã 

por volta das oito horas e quando necessário por volta das treze horas. 

A sala de coleta de sêmen conta com piso antiaderente, uma gaiola onde é 

realizada a higienização do prepúcio com água e detergente neutro. A secagem da região 

prepucial é feita com papel toalha, diminuindo os riscos de contaminação do sêmen no 

momento da coleta. A sala conta também com um manequim que deve estar fixo ao chão, ter 

estrutura reforçada, ser fabricado com material de fácil limpeza e ter altura regulável, 

permitindo a adaptação. 

Quando o animal encontra-se firme no manequim, o tratador segura o pênis com a 

mão enluvada, o traciona suavemente até que haja a exposição completa. Os primeiros jatos 

do ejaculado são as secreções uretrais, estas têm como função, limpar a uretra sendo 

posteriormente descartado. A fração posterior a uretral apresenta coloração branca, aspecto 

leitoso e contém aproximadamente 70% dos espermatozoides e do volume do ejaculado. É 

coletada em um becker dentro de uma caneca térmica, possuindo um papel filtro e contendo 

50 ml de diluente à temperatura de 37 °C. A última fração, a pós-espermática, apresenta 

aparência esbranquiçada com grumos gelatinosos no decorrer de sua liberação e sua função na 

monta natural é de tampar a cérvix, evitando o refluxo do sêmen. 

 Imediatamente após a coleta, o ejaculado é encaminhado ao laboratório, onde 

será analisado, diluído e fracionado. 

O primeiro aspecto a ser analisado no ejaculado é o volume, seguido pela 

motilidade espermática. É preparada uma mistura com 0,1 ml do sêmen e uma solução de 
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paralisação dos espermatozoides, que consiste em 9,9 ml de solução salina formolizada que é 

colocada sobre uma lâmina especifica para a contagem dos espermatozoides, chamada câmara 

de Neubauer Improved®, que avalia a concentração através do número de células por unidade 

de volume. A partir dessa contagem são feitos cálculos para determinar a quantidade de doses. 

O diluente comercial utilizado para a diluição contem glicose (75,5%), citrato de 

sódio (13,8%), bicarbonato de sódio (2,9%), ácido etilenodiamino tetra-acético – EDTA 

(2,8%), cloreto de potássio (3,0%), albumina (1,4%) e sulfato de gentamicina (0,6%). O 

sêmen diluído com o diluente e água destilada são conduzidos para blísteres de 50 ou 100 ml 

por meio de uma sonda e um aparelho de sucção e em seguida é feita a vedação com uma 

máquina seladora. 

Os blisteres são identificados com o número do reprodutor em seguida são 

refrigerados com temperatura em torno de 15 °C a 17°C. 

 

6.2 Manejo de Fêmeas 

 

6.2.1 Recepção de marrãs 

 

O galpão de recepção tem suas baias destinadas ao alojamento de marrãs recém-

chegadas à granja. As baias são coletivas de alvenaria e com capacidade de suporte de cinco a 

seis fêmeas por baia, sendo composto por bebedouro do tipo chupeta e comedouro do tipo 

calha. As marrãs ao serem desembarcadas são alojadas de acordo com a idade e recebem água 

e ração à vontade. 

Durante as três primeiras semanas, a ração é medicada com sulfametoxazol, 

trimetoprima e doxiciclina em quantidades profiláticas, com o intuito de prevenir infecções 

primárias e secundárias. No manejo alimentar diário, as fêmeas recebem de 2,0 a 2,5 kg de 

ração. 

Depois desse período inicia-se o flushing, sendo este manejo nutricional 

caracterizado por um aumento no consumo de energia das marrãs, onde é fornecida a ração de 

lactação quinze dias antes da primeira inseminação. Segundo Penz Junior et al. (2009) o 

flushing favorece o aumento no número de leitões nascidos devido ao aumento de níveis 

hormonais relacionados à reprodução que geram um maior número de folículos ovulatórios. 

Além disso, é um método de aumentar a sobrevivência destes folículos, além de melhorar o 

ambiente uterino que vai receber os embriões, aumentando assim a possibilidade de leitegadas 

maiores. 
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6.2.2 Detecção de cio e inseminação artificial  

 

A inseminação artificial em suínos é uma técnica relativamente nova e que trouxe 

benefícios como a difusão rápida de características desejáveis no rebanho, como a melhora de 

ganho de peso e conversão alimentar, menor deposição de gordura e melhor qualidade de 

carcaça, melhor aproveitamento de machos geneticamente superiores e redução dos custos de 

produção. Essas vantagens permitiram a difusão da biotécnica na suinocultura intensiva e 

tecnificada. (BORTOLOZZO, et al., 2005).  

Na granja Xerez é realizada a detecção de cio duas vezes ao dia, uma pela manhã 

e outra pela tarde. A identificação é realizada com o auxílio do macho (rufião) que passa em 

frente às baias ao mesmo tempo em que um funcionário passa por trás da cela pressionando 

com as duas mãos o posterior da porca, para averiguar se há reflexo de tolerância ao homem.  

Porém, a inseminação artificial só acontece quando a fêmea se encontra em estro, 

que é caracterizado pelos seguintes sintomas: reflexo de tolerância ao homem (RTH) e ao 

macho (RTM), vulva edemaciada e avermelhada, salivação excessiva, orelhas eretas, micção 

contínua, falta de apetite e aumento da temperatura corpórea e vaginal.  

As marrãs apresentam ovulação logo após o aparecimento dos sintomas de estro 

por um período de 12 a 36 horas. Já as fêmeas pluríparas apresentam um período de ovulação 

de 33 a 39 horas. (Lovatto, 1996) 

 

6.2.2.1 Marrãs 

 

Segundo Kyriazakis & Whittemore (2006), a marrã para ser coberta deve ter em 

média 200 dias de idade, peso vivo ≥140 kg e apresentar o terceiro cio. Na Granja a cobertura 

das marrãs é realizada quando elas atingem em média 130 kg, entre 220 e 240 dias de idade, 

período entre o terceiro e quarto cio. 

Após a detecção de cio nas marrãs aptas a inseminação elas são conduzidas para o 

galpão de gestação em gaiolas, onde serão inseminadas. No caso de fêmeas nulíparas a 

inseminação é realizada três vezes, a primeira assim que se detecta o cio e as outras duas, 12h 

e 24h após a primeira.  

São usados os blisteres contendo dose de 100 ml de sêmen, pois é essencial um 

grande volume e número de espermatozóides devido às características anatômicas da cérvix 

que apresentam grandes barreiras fisiológicas para a chegada das células espermáticas ao 
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reservatório na junção útero-tubárica e dos cornos uterinos com comprimento de 50 cm ou 

mais (Watson & Behan, 2002).  No percurso, os espermatozóides estão sujeitos ao refluxo 

que pode ser a principal forma de eliminação espermática do trato genital da fêmea. 

No momento da inseminação a vulva é higienizada com uso de papel toalha. As 

pipetas descartáveis são lubrificadas com gel na extremidade para facilitar a introdução da 

mesma no canal vaginal e não causar desconforto para o animal. Na outra extremidade é 

acoplado o blister de 100 ml, que não pode ser pressionado e o sêmem é depositado na cérvix 

devido as contrações vaginais causadas pela presença do macho. Após o término da dose, 

aguardam-se alguns minutos para a retirada da pipeta. 

 

6.2.2.2 Matrizes 

 

A inseminação das matrizes também é feita em três ocasiões: uma 12 horas após a detecção 

do cio e as outras duas, 24 e 36 horas após o diagnóstico. Ao contrário das marrãs, não há 

necessidade do macho no momento da inseminação. 

O técnica utilizada é a intrauterina que consiste no emprego de um cateter que 

permite uma extensão de aproximadamente 20 cm que desliza pela pipeta e é inserido até o 

corpo uterino, devido a isso, a dose é de apenas 50 ml de sêmen, sendo o blister pressionado 

para que o sêmen seja introduzido. Ao final do procedimento, aguardam-se alguns minutos 

para a retirada da pipeta. 

 

6.2.3 Diagnóstico de gestação 

 

As fêmeas que foram inseminadas eram mantidas em observação, fazendo-se a 

detecção de cio com 21 e 42 dias após a inseminação para diagnosticar se houve retorno ao 

cio. Após a constatação de que nenhuma anormalidade tenha ocorrido até o 42 dias de 

gestação, poderemos garantir que a fêmea está realmente em gestação. 

 

6.2.4 Manejo de matrizes gestantes 

 

A gestação em suínos tem duração média de 114 (± 4) dias. Durante o período de 

gestação, deve-se manter a fêmea em um ambiente calmo, evitando toda e qualquer situação 

estressante. 
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O consumo excessivo de alimento na gestação pode ocasionar o aumento nas 

perdas embrionárias e nas dificuldades no parto, além de ocasionar a redução de apetite 

durante a lactação, ressaltando ainda que fêmeas, principalmente primíparas, recebendo 

excesso de energia entre 75 e 90 dias de gestação podem apresentar uma redução na produção 

de leite durante a lactação. (Penz Junior, et al.2009). 

A primeira fase da gestação (até 21 dias) se caracteriza pela implantação dos 

embriões. No segundo estágio (22 a 75 dias), o foco é a recuperação das reservas corporais 

perdidas na lactação anterior. No período final da gestação (76 dias até o parto), ocorre o 

crescimento exponencial dos fetos, dos anexos placentários e do tecido mamário. 

Na Granja Xerez é notória a preocupação com o manejo alimentar das porcas 

gestantes, uma vez que a alimentação fornecida de forma adequada nesta fase pode trazer 

benefícios na fase de lactação. Já que animais acima do peso trazem complicações na hora do 

parto, aumentam a mortalidade por esmagamento e apresentam menor capacidade de 

consumo na lactação, geram prejuízos na produção de leite e, consequentemente, no 

desenvolvimento da leitegada. 

O arraçoamento é feito uma vez por dia e as matrizes recebem 2,0 kg de ração, já 

as matrizes abaixo com escore corporal abaixo do ideal recebem um incremento de 0,30 kg. 

As fêmeas com escore acima do desejado têm o fornecimento reduzido para 1,8 kg. A cada 

dois meses as porcas recebem ração medicada contendo florfenicol associado com ácido 

cítrico para prevenção de problemas geniturinários. A cada três meses a ração fornecida às 

fêmeas contém abamectina para realizar a vermifugação das porcas. 

No momento da limpeza, os funcionários estimulam as fêmeas a se levantarem, 

beberem água e urinarem, o que ajuda na prevenção de doenças do aparelho urinário. 

Realizava-se também a aplicação de solução de formol, água, cal e sulfato de cobre nos 

cascos das fêmeas, com intuito de evitar problemas de aprumos. A transferência para o galpão 

de maternidade ocorre em média quatro dias antes da data prevista para o parto. 

 

6.2.5 Manejo de parto  

 

Nas imediações do parto, a fêmea apresenta alguns sinais como a redução de 

apetite, inquietude, deita e levanta com maior frequência, irritação, mastigação constante e 

tentativa da fêmea em preparar o ninho.  

Em média 6 horas antes do parto pode ser observada a ejeção de leite em jatos. 

Esta fase indica a preparação do trato genital e do complexo mamário, havendo a dilatação da 
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cérvix, aumento considerável das contrações uterinas, deslocamento dos fetos em direção à 

cérvix e aparecimento de secreção vulvar, às vezes sanguinolenta, caracterizando a ruptura da 

placenta. (Anderson, 1993). 

O atendimento ao parto é feito por um funcionário capacitado e visa maximizar o 

número de leitões nascidos vivos.  

No caso das matrizes, a assistência é dada quando os partos são demorados e 

complicados. Nestes casos, são feitas massagens na região inguinal do abdômen da matriz e é 

observado se o parto prossegue normalmente, se esta situação persistir, é feita a aplicação de 

1,0 ml de ocitocina na matriz, via endovenosa para gerar estímulos que auxilie nas contrações 

uterinas, caso ela não expulse os leitões é realizada a palpação da via fetal, para verificar se há 

presença de leitão e retirá-lo, se possível. Para a realização desta prática são tomados alguns 

cuidados como lavar o posterior da porca, lavar as mãos e os braços, colocar e lubrificar as 

luvas com infusão uterina. As matrizes que passam por este procedimento recebem antibiótico 

terapia para combater possíveis infecções.  

Próximo ao momento do parto é preparada uma caixa com pó secante comercial e 

outra caixa com divisórias, que contém solução de iodo a 10%, tesoura, um recipiente com 

colostro, linha para amarrar o umbigo e um aditivo probiótico que é administrado via oral. 

Todos esses itens são necessários para os primeiros cuidados com o leitão. 

Cada informação referente ao parto e a matriz são anotadas em sua respectiva 

ficha, onde consta o número do brinco, linhagem, idade, ciclo reprodutivo atual, ciclos 

anteriores, dados das coberturas e machos utilizados, informações dos partos, leitegadas, data 

prevista para o parto, possível repetição do cio, funcionário responsável, além dos dados 

gerados durante o parto, como número de leitões e horário de nascimento. 

 

6.2.6 Manejo alimentar de matrizes lactantes 

 

O principal objetivo do programa nutricional de matrizes suínas na lactação é 

maximizar a produção de leite para atender as necessidades de crescimento de sua leitegada, 

minimizar a perda de peso corporal para controlar o intervalo desmame-cio, garantir uma taxa 

de ovulação adequada e no ciclo seguinte promover a longevidade da fêmea. 

O consumo diário de água de uma porca lactante varia entre 20 e 60 L, pois 

depende do consumo de ração, da temperatura do ambiente e do tamanho da leitegada. As 

chupetas precisam ter vazão de 2 litros de água/minuto. 
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O arraçoamento é feito três vezes pela manhã e uma vez no fim da tarde, sendo 

fornecidos 2 kg de ração para porca e um acréscimo de 0,5 kg por leitão. Para que ocorra o 

consumo da ração as matrizes são estimuladas a ficar em pé e os leitões são presos no 

escamoteador. 

 

6.3 Manejo de leitões do nascimento ao desmame 

 

6.3.1 Secagem dos leitões 

 

O leitão deve ser limpo e seco após o nascimento, pois ele nasce envolvido em 

restos de membranas fetais, que devem ser retirada principalmente das narinas para evitar 

obstrução. (Lima et al., 2004). Na granja os leitões são secos com um pó secante comercial. 

 

6.3.2 Corte e desinfecção do umbigo 

 

O corte do cordão umbilical é feito de 3 a 5 cm abaixo da sua inserção, após o 

corte é realizada uma ligadura, para isso é usado um cordão embebido em iodo a 10%. Para a 

desinfecção do umbigo é usado um frasco com boca larga contendo solução de iodo para 

imergir o umbigo pressionando o frasco contra o abdômen do leitão, fazendo um movimento 

de 180º para que o desinfetante atinja a base do umbigo devendo permanecendo em contato 

por 3 a 5 segundos nessa solução.  

 

6.3.3 Mamada do colostro 

 

Após a cura do umbigo, é fornecido ao leitão 5,0 ml de colostro com o auxílio da 

seringa e em seguida é administrado 1,0 ml de solução contendo aditivo probiótico. 

Depois disso os leitões são colocados próximos às tetas e são estimulados a 

mamar, no caso de leitegada grande, os leitões são marcados com um número no dorso e os 

primeiros leitões vão sendo preso a partir do décimo leitão nascido.  

 

6.3.4 Corte de dente e da cauda 

 

É feito o corte dos dentes rente a gengiva com auxílio de alicate desinfetado, para 

evitar ferimentos nas tetas da porca e nos companheiros de leitegada. 
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O corte do último terço da cauda é realizado com alicate cauterizador, e tem como 

principal objetivo a prevenção contra o canibalismo, ou seja, o hábito dos suínos morderem a 

cauda uns dos outros o que pode causar sérios danos ao animal. Essas duas práticas são 

realizadas 24 horas após o nascimento dos leitões. 

 

6.3.5 Aplicação de ferro 

 

Os principais fatores para desencadear a anemia dos leitões são a baixa 

transferência de ferro da mãe através da placenta e do leite, e a baixa reserva de ferro ao 

nascimento que podem interferir no desempenho do animal. Para tanto, existem várias 

alternativas que podem ser adotadas com o objetivo de evitar essa deficiência. (Moura, 2008).  

Uma das alternativas para evitar a deficiência e que é adotada na granja é a 

aplicação de 2 ml intramuscular de ferro dextrano 20%, 24 horas após o nascimento. 

 

6.3.6 Transferência de leitões 

 

 A prática realizada na granja é a transferência cruzada de leitões, buscando 

uniformizar o peso e o número de leitões por leitegada. É feita da seguinte maneira, os leitões 

mais leves são transferidos para uma porca, de terceiro parto, que possui tetos pequenos. 

Lembrando que a transferência deve ser realizada até 24 após o parto, antes que cada leitão 

determine seu teto. 

 

6.3.7 Castração 

 

O principal objetivo da castração é melhorar a consistência e a qualidade da carne, 

pois animais inteiros, após a puberdade e devido à presença do feromônio androstenol 

determina alteração na carne, desqualificando-a para o consumo. Em razão disso, as empresas 

não compram animais inteiros e nem aqueles que apresentam sinais recentes de castração. 

 Por volta do sétimo dia de vida, os machos destinados à terminação são castrados. 

A castração realizada na granja é a castração escrotal, onde o animal é apoiado em 

um suporte e posicionado de cabeça para baixo, em seguida o saco escrotal é desinfetado com 

iodo a 10%, posteriormente, faz-se uma pequena incisão vertical no saco escrotal, sobre cada 

testículo, exteriorizando-os e em seguida são feitas as raspagens dos cordões espermáticos 

individualmente, até que haja a ruptura destes. Após a retirada dos testículos, aplica-se 
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antibiótico a base de oxitetraciclina, de uso tópico, e ao final da castração cada leitão recebe 

uma dose de 0,3 ml de antibiótico a base de lincomicina e espectinomicina, via intramuscular. 

No caso de leitões herniados é feita a castração escrotal aplicando-se pontos ao 

final do processo. Já os criptorquídicos recebem uma marcação na orelha do lado em que o 

testículo se encontra na cavidade abdominal para que a castração inguinal seja realizada na 

fase de creche. Os leitões recebem uma dose de 1,0 ml de anestésico a base tiletamina e 

zolazepam. A incisão é feita próximo ao último par de tetos, em seguida introduz-se o dedo 

indicador e tracionando o cordão espermático, expõe-se o testículo. Com o bisturi raspa-se o 

cordão e faz-se a ligadura do mesmo. Depois da retirada do testículo é feita a sutura e aplica-

se antibiótico a base de oxitetraciclina, de uso tópico. 

 

6.3.8 Aplicação de soro glicosado 

 

Para fortificar leitões fracos, aplica-se 20 ml de solução de glicose a 5% por via 

intraperitoneal ou oral, nos primeiros dias de vida, como fonte de energia.  

 

 

6.3.9 Fornecimento de ração 

 

A ração fornecida aos leitões tem como objetivo suprir as necessidades 

nutricionais da leitegada, favorecer o crescimento dos leitões mais fracos e adaptá-los a 

consumirem alimento seco antes da desmama. (MORES et al., 1998). 

Para que haja uma adaptação do trato digestório do leitão ao consumo de 

alimentos sólidos e um menor estresse animal na desmama, a partir do sétimo dia de vida dos 

leitões é fornecida a ração pré-inicial I, peletizada e à vontade. A alimentação com consumo 

de concentrado, além de fornecer nutrientes necessários para o desenvolvimento do animal, 

promove um peso maior a desmama. 

 

6.3.10 Desmame 

 

 O processo de desmame é o período mais crítico para o leitão, pois além de 

perder o contato com a porca, ocorrem vários fatores estressantes, como o deslocamento, a 

troca de alimentação, a perda da proteção de anticorpos proporcionada pela ingestão do leite, 

a mudança de ambiente e brigas em busca de uma nova hierarquia.  
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Na granja o desmame é realizado entre 21 e 24 dias de idade. No dia anterior os 

leitões de cada fêmea são contados e no dia do desmame são contados novamente, pesados e 

vacinados, e em seguida são transferidos para a creche. 

 

6.4 Manejo de Creche 

 

Após o desmame os leitões são conduzidos ao galpão de creche onde vão ser 

separados em três grupos: o grupo dos maiores, constituído por leitões com peso acima de 6 

kg; o grupo dos intermediários, formado por leitões com peso entre 5 e 6 kg e o grupo dos 

pequenos que é composto por leitões abaixo de 5 kg. Essa separação é feita com o intuito de 

uniformizar os lotes e então cada grupo receberá um manejo nutricional diferente. 

Os leitões permanecem na creche durante 42 dias aproximadamente. Nesta fase 

são fornecidos quatro tipos de rações diferentes para os animais: a pré-inicial I, com teor de 

18,70% de proteína bruta (PB) e 3.502 kcal de energia metabolizável (EM) por quilograma de 

ração; a pré-inicial II, com 18,76% PB e 3.450,0 kcal de EM/kg; a inicial I, com 19,80% PB e 

3.430,0 kcal 29 de EM/kg; e a inicial II, com 20,03% PB e 3.430,0 kcal de EM/kg.  

Cada grupo recebe as quatro rações, de maneira diferenciada. Durante a última 

semana da fase de creche, todos os animais consomem ração inicial II medicada com 

tiamulina e doxiciclina . 

No manejo alimentar diário, a ração é fornecida à vontade, entretanto, antes de 

colocá-la nos comedouros semiautomáticos (capacidade para 50 kg), a ração é pesada para se 

ter o controle do consumo do lote, que é lançado no software, o qual gera o relatório final para 

verificar se as metas da creche foram alcançadas. 

 Tabela 2. Manejo Nutricional da creche 

Grupo  Ração  Período  

 Pré-inicial 1 
Uma semana 

Cabeças Pré- inicial 2 
Uma semana 

 Inicial 1 
Duas semanas 

 Inicial 2 
Duas semanas 

 Pré-inicial 1 
10 dias  

Intermediários Pré- inicial 2 
4 dias 

 Inicial 1 
Duas semanas 

 Inicial 2 
Duas semanas 
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 Pré-inicial 1 
Duas semanas 

Pequenos Pré- inicial 2 
Uma semana 

 Inicial 1 
Uma semana 

 Inicial 2 
Duas semanas 

 

6.5 Programa de vacinação 

 

A granja Xerez previne a manifestação de rinite, parvovirose, erisipela, 

leptospirose, E. coli, Clostridium perfringens, rotavirus, circovirose e mycoplasma seguindo o 

programa de vacinação apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3. Programa de vacinação da Xerez  

Doenças  Vacina  Marrã  Porca  Leitão  Macho  

 

 

 

Rinite  

  

 

 

 

Porcilis AR-T  

 

 

1ª dose: 7 

dias após a 

chegada  

2ª dose: 15 

dias após a 

primeira  

 

84-90 

dias de 

gestantes  

 

 

    - 

 

1ª dose: 7 

dias após 

entrada na 

granja 

Reforço: 

semestral  

 

 

 

 

Parvovirose/ 

Erisipela/ 

Leptospirose 

 

 

 

 

Porcilis ERY 

PARVO 

LEPTO  

 

 

1ª dose: 180 

dias de vida 

2ª dose: 15 

dias ates da 

1ª cobertura  

 

 

 

 

12 dias 

após o 

parto  

 

 

 

    - 

 

 

1ª dose: 7 

dias após a 

chegada à 

granja 

Reforço: 

semestral  

E.coli/ 

Clostridium 

perfringens 

/Rotavirus  

 

 

 

 

 

Circovirose/ 

Mycoplasma  

 

Porcilis 

2*3*4*  

 

 

 

 

 

 

Circumvent 

PCV M  

 

1ª dose: 70-

76 dias de 

gestante  

: 84-90 dias 

de gestante 

 

 

 

15 dias após 

a entrada na 

granja  

  

84-90 

dias de 

gestantes  

 

 

     - 

 

     - 

 

 

 

1ª dose: 

desmame  

2ª dose: 15 

 

       - 

 

15 dias após 

a entrada da 

granja 

Reforço: 

semestral  
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dias após a 

primeira 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio supervisionado proporcionou convívio, amadurecimento e 

aprimoramento dos conhecimentos adquiridos ao longo da minha formação acadêmica, 

através de atividades práticas na área de suinocultura, com enfoque para a produção de 

leitões. Além disso, me proporcionou viver experiências que não são passados na 

universidade, mostrando o quão importante e indispensável é a vivência em campo para 

estudante antes de concluir o curso.   
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