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1 INTRODUÇÃO 

 

 
 

No mercado mundial, o Brasil conquistou uma participação nas exportações por 

oferecer uma carne suína de qualidade, além de possuir fatores que tornam seu produto mais 

competitivo em relação aos outros países exportadores (GONÇALVES e PALMEIRA, 2006). 

 

A criação de suínos registrou um aumento efetivo em 3,2%, ou seja, chegando a 
 

37,93 milhões de cabeças, colocando o Brasil em quarto maior produtor ficando atrás apenas 

de China, União Europeia e Estados Unidos, fazendo com que a suinocultura ocupasse um lugar 

de destaque na matriz produtiva do agronegócio brasileiro, destacando-se como uma atividade 

de importância no âmbito econômico e social, estimando-se que mais de 730 mil pessoas 

dependem diretamente da suinocultura (IBGE, 2015; ROPPA, 2002). 

 

A suinocultura brasileira foi em contramão da crise econômica no Brasil dos 

últimos anos, aumentando a produção de carne. Com a renda mais instável do consumidor 

brasileiro devido a situação econômica, o preço mais atrativo da carne suína em relação a bovina 

e quase equivalente à de frango fez com que a procura pela proteína suína intensificasse, 

causando um aumento considerável na produção de 3% (ABCS, 2015). 

 

Nas últimas décadas, com o aumento na procura da carne suína pelo mercado 

consumidor, ocasionou grandes mudanças na suinocultura, visando um aumento na 

produtividade com um menor custo de produção (RODRIGUES et al., 2010). Para alcançar 

esse objetivo, conceitos de instalação, manejo, exigências nutricionais, sanidade e genética 

devem estar bem esclarecidos e aplicados corretamente na propriedade, fazendo com que as 

interações entre esses fatores atinjam o êxito esperado. 

 

Na região Nordeste do Brasil a produção de suínos apresenta-se de forma crescente 

devido ao preço da carne e o custo da produção. Aliado a esses fatores, o aumento da demanda 

por parte dos consumidores se tornou um grande atrativo aos produtores. 

 

A unidade produtora de leitão (UPL) é a base da cadeia de criação de suínos, pois 

funciona como produtora de leitões e como granja de reprodução. O leitão passa 

aproximadamente 63 dias na UPL. Por 21 dias, ele fica na chamada “maternidade”, com a mãe, 

até ser desmamado (com cerca de seis quilos) e depois para a “creche”, onde permanece em 

média 40 dias. Diante disso, o estágio supervisionado teve como objetivo  acompanhar  e 

participar das atividades na UPL Tangueira desde a coleta de sêmen para a inseminação até a 

saída dos leitões para as unidades de crescimento e terminação da empresa Xerez.
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2 LOCAL E PERÍODO DO ESTÁGIO 

 

 

 
O estágio supervisionado foi realizado na Empresa Xerez Avícola LTDA., que 

possui escritório localizado no município de Maranguape - CE, no período de março a junho de 

2017. A empresa conta com doze unidades voltadas à produção de suínos, sendo duas Unidades 

Produtora de Leitões (UPL) e dez Unidades de Terminação (UT), três fábricas de ração, além 

das unidades de produção avícola. 

 
 
 
 

3 INFRAESTUTURA DA GRANJA 
 
 
 

A UPL II Tangueira fica localizada no município de Maranguape/CE, possuindo 

uma capacidade para 1500 matrizes e 15 reprodutores. A genética do plantel é fornecida pela 

Empresa Topigs Norsvin. As matrizes são da linhagem Topigs Norsvin 20 e TN- 70, obtidas a 

partir do cruzamento de animais das raças Landrace e Large White que dão origem a animais F1 

com características reprodutivas muito positivas principalmente no número de leitões nascidos (ABCS, 

2003). Os reprodutores são da linhagem Traxx, que são originados do cruzamento das linhagens 

Top Pi (reprodutor Pietráin puro, livre de gene Halotano) e Talent (reprodutor sintético baseado 

em uma linhagem Duroc). 

 

A granja possui cinco galpões de gestação, sendo um de gestação coletiva e um 

exclusivo para marrãs gestantes, quatro galpões maternidade, quatro galpões creche, um galpão 

para os reprodutores, um galpão de recepção das marrãs e um laboratório de reprodução, 

possuindo corredores de manejo interligando as instalações. Estas possuem ainda escritório, 

cozinha com refeitório e banheiros para funcionários e visitantes. As alturas do pé direito 

variam de 3,0 a 3,5 metros, cobertura com telhas de barro, lanternim e beirais variando de 1,2 

a 1,5 metros que juntos proporcionam um melhor conforto térmico. Todos os galpões são de 

alvenaria e abertos, mas faz-se uso de cortinas nos galpões de maternidade e creche. O piso é 

compacto nos galpões dos reprodutores, nos de gestação e nos de recepção de marrãs. 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 serem de material plástico. 

Os comedouros são semi-automáticos na creche e na gestação em gaiola, sendo manual, do tipo 

calha, na gestação coletiva e nos galpões dos reprodutores. As celas parideiras (2,2x2,1m) das 

maternidades possuem comedouros para as matrizes e para os leitões lactentes. Os bebedouros
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são do tipo canaleta coletiva nos galpões de gestação em gaiola e do tipo chupeta nos demais 

galpões, com vazão adequada para cada categoria. 

 

A água fornecida aos suínos é tratada com cloro nas caixas d’água dos galpões, 

sendo a água proveniente de poço, açude ou da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos 

(Cogerh). Quanto à alimentação, todas as unidades possuem silos para estocagem das rações a 

granel, além de depósitos para rações ensacadas. Estão presentes nas unidades de produção: 

depósitos para armazenar materiais utilizados no dia a dia e farmácia para guardar os 

medicamentos necessários, sendo essa controlada pelo médico veterinário responsável pelas 

granjas. As unidades contam, ainda, com incinerador para descartar materiais contaminantes e 

animais mortos. 

 
 
 
 

4 BIOSSEGURIDADE 
 
 
 

Biosseguridade é um conjunto de medidas técnicas especificas e inespecíficas 

importantes visando de forma direta e indireta prevenir, diminuir ou mesmo controlar os 

desafios gerados na produção de animais frente aos agentes patogênicos que podem ter impacto 

negativo na produtividade da granja (ISHIZUKY, 2000). 

 

Na suinocultura, a biosseguridade tornou-se absolutamente primordial e essencial 

para a sobrevivência das explorações tecnificadas de suínos, sendo fundamental a ação 

integrada das medidas para maximizar a eficiência na preservação da saúde do rebanho, 

melhorando assim os índices zootécnicos da granja (BARCELLOS et. al., 2008). 

 

Os componentes do programa de biosseguridade adotado na Granja Xerez estão 

relacionados com a localização dos galpões de produção, portaria e escritório; barreiras 

sanitárias; trânsito de veículos; trânsito de pessoas; transporte de animais;  introdução de 

animais, quarentena e adaptação; programa de vacinação; programa de limpeza e desinfecção; 

e controle de vetores.
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4.1 Localização dos galpões de produção, portaria e escritório 

 

 
 
 

A granja está afastada de estradas onde ocorre movimentação de veículos. Possui 

portaria para evitar o acesso sem autorização. Para os funcionários, há ponto único de controle 

de circulação de pessoas, em que eles têm acesso imediato ao vestiário, onde tomam banho e 

vestem  o  uniforme. Para visitantes,  o  direcionamento  é para o  escritório,  equipado com 

banheiro, com roupas e botas disponíveis para uso na granja. Tanto portaria quanto escritório e 

vestiário de funcionários ficam afastados dos galpões de produção. 

 

A distância da rodovia juntamente com a cerca verde ao redor da granja faz com 

quem ocorra prevenção da ocorrência de algumas doenças, principalmente aquelas transmitidas 

pelo ar (SOBESTIANSKY, 2002) 

 

 
 
 

4.2 Trânsito de veículos 
 
 
 

Veículos de visitantes e funcionários ficam estacionados fora do núcleo de 

produção, uma vez que são potenciais carreadores de agentes patogênicos. Já os de uso interno, 

como caminhões de insumos, ração e animais, passam pelo rodolúvio na portaria, onde são 

desinfetados com uma solução de água com desinfetante a base de fenol. A troca da base do 

desinfetante é feita a cada seis meses. 

 

 
 
 

4.3 Trânsito de pessoas 
 
 
 

Existem medidas de biosseguridade como banhos (antes e depois) e uso obrigatório 

de roupas e galochas exclusivas da granja para entrada na área de produção e impedimento da 

entrada de indivíduos que visitaram outros rebanhos ou frigoríficos. No caso destes visitantes, 

estes só poderão entrar na granja após um período de 48 horas. Antes e depois de entrar nos 

galpões, visitantes e funcionários passam pelos pedilúvios dispostos em todas as entradas, 

contendo solução de água com desinfetante a base de fenol. A troca da base do desinfetante é 

feita a cada seis meses.
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4.4 Transporte de animais 
 
 
 

Os caminhões utilizados para o transporte dos animais são de uso exclusivo para 

esse fim e passam por limpeza e desinfecção. A limpeza dos veículos é feita assim que 

finalizado o uso destes, em locais especialmente preparados para esta finalidade. 

 

 
 
 

4.5 Introdução de animais, quarentena e adaptação 
 
 
 

Todos os animais introduzidos no plantel passam por período de adaptação visando 

equalizar o estado sanitário dos animais adquiridos com o rebanho. As fêmeas de reposição que 

chegam  na  granja com  120  ou  150  dias  ficam  em  quarentena;  este  é um  procedimento 

imprescindível para observar possíveis manifestações clínicas de enfermidades. Com relação 

aos machos que serão reprodutores, chegam com 170 dias em média e passam por período de 

treinamento para coletas de sêmen antes de seu ejaculado ser efetivamente utilizado nas 

inseminações. O treinamento consiste em colocar o macho em uma baia com o manequim para 

a sua habituação, contudo pode-se colocar urina de porca no cio em cima do manequim para 

que os feromônios ajudem a acelerar esse processo. 

 

 
 
 

4.6 Programa de limpeza e desinfecção 
 
 
 

Diariamente, a limpeza dos comedouros, baias e corredores de manejo é realizada 

em todos os galpões de produção. Nos galpões de gestação e dos reprodutores, a limpeza é 

realizada por raspagem e remoção dos resíduos sólidos uma vez ao dia, e lavagem com jato de 

água duas vezes por semana nas fêmeas enquanto nas baias dos machos a lavagem com agua 

ocorre uma vez por semana. Nas creches, devido ao piso ser ripado, as baias dos animais com 

mais de 14 dias no galpão são lavadas com água a cada dois dias. 

 

Os galpões da maternidade e creche, ao serem esvaziados, passam por criteriosa 

lavagem e desinfecção que segue a seguinte ordem: 

 

a) lava-se a instalação e as tabuadas com jato de água para retirada da maior parte 

da matéria orgânica;
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b) retira-se as tábuas de plástico para imergi-las em uma solução de água com sabão 

ácido (proporção de 100:1) por uma hora; 

 

c) lava-se as instalações com sabão ácido e deixa o produto agir por 20 minutos 

antes de enxaguar; 

 

d) depois de seco, passa-se a vassoura de fogo e logo após coloca-se óleo queimado 

nas parte ferro da instalação para evitar a ferrugem; 

 

e)   monta-se as tábua de plástico; 

 
f)    um dia antes dos animais entrarem no galpão, coloca-se o desinfetante. 

 
 
 

 
4.7 Programa de vacinação 

 
 
 

O objetivo da utilização de vacinas em suinocultura é o de melhorar as condições 

de defesa dos animais contra os agentes patogênicos, sendo um método de prevenção de 

doenças aos quais os suínos estão expostos continuamente no ambiente em que são criados 

(BARCELLOS et al., 2003). 

 

Para a efetividade no programa de vacinação (Tabela 1) dentro da granja Xerez, 

alguns cuidados com as vacinas são estabelecidos: 

 

a) conserva-se as vacinas em geladeira, com temperatura entre 2°C a 8 °C; 

 
b) não congela-se as vacinas. Caso isso ocorra a vacina deve ser descartada; 

 
c) usa-se uma caixa de isopor, para manter os frascos de vacinas refrigerados entre 

o trajeto geladeira até a instalação; 

 

d) usa-se agulhas adequadas para cada tipo de animal e para cada via de aplicação; 

 
e) aplica-se as vacinas de acordo com a recomendação do fabricante em relação à 

dosagem, idade do animal, fase do ciclo produtivo e via de aplicação.
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Tabela 1. Programa de vacinação da granja Xerez em 2017. 
 

 

Doenças Vacina Marrã Porca Leitão Macho 

  1ª dose: 7 
 

dias após 

  1ª dose: 7 
 

dias após 

  entrada na 
 

granja. 2ª 

  entrada na 
 

granja. 2ª 

 

 
Rinite 

 

 
Porcilis 

dose: aos 15 
 

dias após a 

84-90 dias 
 

de 

 dose: aos 15 
 

dias após a 

 AR-T primeira 
 

dose 

gestante  primeira 
 

dose 

     Reforço: 
 

semestral 

   

 
1ª dose: 180 

  1ª dose: 7 
 

dias após 

 

 
Parvovirose/ 

 

 
Porcilis 

dias de 
 

vida. 2ª 

 

 
12 dias 

 entrada na 
 

granja. 2ª 

Erisipela/ 

Leptospirose 

ERY 

PARVO 

dose com 

15 dias 

antes da 1° 

após o 

parto 

 dose: aos 15 

dias após a 

primeira 

  cobertura   dose 
 

Reforço: 

  

 
Porcilis 

   

 
15 dias de 

semestral 

Glasser GLASSER   vida e 35 dias 
 

de vida 

 

 

 
E.coli/Clostridium 

 1° dose: 70- 
 

76 dias de 

84-90 dias 
 

de 

  

perfringens 
 

/Rotavirus 

Porcilis 
2*3*4* 

gestante. 2° 
 

dose: 84-90 

gestante   

  dias de 
 

gestante 

   

  1ª dose: 7 

dias após 

 15 dias de 

vida e 32 dias 

1ª dose: 7 

dias após 
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Circovirose/ 

Mycoplasma 

 
 
 

 
Circumvent 
 

PCV M 

entrada na 

granja. 2ª 

dose: aos 21 

dias após a 

primeira 

dose 

depois do 

desmame 

entrada na 

granja. 2ª 

dose aos 15 

dias após a 

primeira 

dose 

Reforço: 

anualmente
 
 
 
 
 

 

4.8 Controle de vetores 
 
 
 

Medidas como limpeza e organização da granja já se mostram efetivas para controle 

de diversos vetores. Ao redor dos galpões é feito o aceiro de plantas herbáceas para evitar que 

insetos permaneçam nas proximidades. Para o controle de moscas, faz-se uso de produto 

químico a base de thiamethoxan e no controle de roedores, utilizam-se raticidas. 

 
 
 
 

5 AMBIÊNCIA 
 

 
As temperaturas no Ceará são elevadas a maior parte do ano, proporcionando uma 

saída da zona de conforto das matrizes suínas que compromete o desempenho, principalmente 

no período lactacional, devido a redução do consumo voluntario de ração e produção e leite. O 

estresse por calor é um desafio devido à dificuldade da espécie em dissipar calor, tendo como 

principal alternativa só o uso da respiração para perder calor em situações de alta temperatura 

(MORALES, 2010) 

 

Para proporcionar um conforto ambiental ideal para as fêmeas e leitões são 

utilizados manejos específicos e sistemas de climatização na granja. A UPL Tangueira da granja 

Xerez os galpões de recepção de marrãs e de reprodutores, são utilizados ventiladores; nos de 

gestação, além dos ventiladores, são utilizados nebulizadores; nos de maternidade, onde o 

desafio é ainda maior, devido os leitões possuírem faixa de conforto térmico de 32 a 34 °C, 

segundo Bortolozzo et al. (2011), e as matrizes necessitarem de temperaturas mais amenas, 

utiliza-se sistema de Ductofan, que são dutos infláveis em polietileno com motores capazes de
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resfriar o ar e direcionam esse ar para o dorso das fêmeas; para os leitões é realizado um manejo 

eficiente de cortinas, além do uso de escamoteadores com fonte de calor. Nas creches, além do 

manejo de cortinas, são colocados abrigos feitos com caixas de água nas baias dos animais 

menores, que servem não somente como abrigo, mas também como fonte de calor. 

 
 
 
 

6 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GRANJA 

6.1 Manejo dos machos 
 
 
 

A granja possui machos com duas finalidades: reprodutores e rufiões, que são 

machos descartados da reprodução. A diferença está unicamente na utilização desses animais, 

sendo os rufiões usados apenas para detecção de cio e para estimular fêmeas por meio do efeito 

macho; e os reprodutores são usados para as coletas de sêmen, estes não tendo contato nenhum 

com as fêmeas. 

 

Os machos recebem 2 kg de ração para reprodutores divididos em dois manejos 

alimentares, sendo fornecido 1 kg pela manhã e 1 kg à tarde. Os machos de reposição chegam 

na granja com 170 dias de idade recebem treinamento com manequim para coleta de sêmen. 

Uma vez ao mês os machos são suplementados com 100 gramas de um suplemento vitamínico 

que melhora a espermatogênese do reprodutor. 

 

 
 
 

6.1.1 Coleta de sêmen 
 
 
 

As coletas de sêmen são feitas diariamente, sendo a técnica da mão enluvada o 

método utilizado. Inicialmente, o animal é conduzido à gaiola de contenção que fica na sala de 

coleta, onde se realiza a limpeza do prepúcio com água e detergente neutro e secagem da região 

genital com uso de papel toalha. Após higienização do prepúcio, o reprodutor é levado para 

montar no manequim. Quando o animal se encontra firme no manequim, o tratador segura o 

pênis com a mão enluvada, o tracionado suavemente até que haja a exposição completa. 

 

A primeira fração liberada, chamada de fração pobre do sêmen é descartada. A 

fração seguinte, nomeada como fração rica de coloração branca, aspecto leitoso e rica em 

espermatozoides, é coletada em um becker, colocado em uma caneca térmica, possuindo um 

papel filtro para evitar que sujidades grosseiras contaminem o sêmen coletado e contendo 50ml
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de diluente à temperatura de 37 °C para não ocorrer um choque térmico e consequentemente 

morte dos espermatozoides. Imediatamente após a coleta, o ejaculado é encaminhado ao 

laboratório de reprodução, onde será analisado, diluído e fracionado. 

 

O animal só poderá ter o sêmen coletado novamente com um mínimo de 5 dias, 

quando o reprodutor tem mais de um ano de vida, depois da última coleta para não ocorrer o 

desgaste do reprodutor. 

 

 
 
 

6.1.2 Diluição e preparo das doses de sêmen 
 
 
 

Em um becker esterilizado, coloca-se água destilada no banho maria para chegar 

na temperatura entre 37 °C. Logo após despeja-se o diluente na proporção de um litro de água 

para um pacote do produto. 

 

Com o ejaculado no banho maria para manter a temperatura, anota-se o volume e 

em seguida uma lamina com sêmen é colocado no microscópio para observar a motilidade 

espermática. Para a determinação da concentração de espermatozoides no ejaculado, é coletada 

uma alíquota de 0,1 ml de sêmen para ser diluída em 9,9 ml de solução salina formolizada (100 

ml de soro + 1ml de formol). Após a diluição, aguardam-se alguns minutos até que os 

espermatozoides morram para que possa ser feita a contagem através do método da câmara de 

Neubauer, que avalia a concentração através do número de células por unidade de volume. Com 

os resultados das análises, pode-se determinar a quantidade de diluente necessário para se obter 

a quantidade de doses esperadas de sêmen através da seguinte formula: 

 

 
 
 

Volume de diluente = (número de dose x 100 ml) – volume de sêmen 
 
 
 

 
Depois de calculado o volume, mistura-se o diluente e sêmen, observando se os dois 

estão na mesma temperatura para que não ocorra morte dos espermatozoides por choque 

térmico. O sêmen diluído é, então, embalado em blisters de 50ml para inseminação das marrãs 

ou 100 ml para a inseminação das porcas e a vedação é feita com máquina seladora. 

 

Logo em seguida a estes procedimentos, as doses são identificadas com o número 

no reprodutor e é feita novamente a avaliação da motilidade espermática, a partir daí as doses
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ficam na bancada até atingir a temperatura ambiente para não ocorrer choque térmico e logo 

em seguida são colocadas na geladeira com temperatura de 15 a 17 °C. A cada 24 horas a mais 

que a dose de sêmen permanece na geladeira, a motilidade é novamente avaliada e os blisters 

são movimentados. Essa movimentação é importante para que o não ocorra a concentração de 

diluente no fundo da embalagem, pois sem esse procedimento a motilidade dos 

espermatozoides localizados na parte superior é prejudicada. O sêmen suíno pode ser 

conservado com viabilidade até 3 a 6 dias dependendo do diluente. 

 

 
 
 

6.2 Manejo das fêmeas 

6.2.1 Recepção das marrãs 
 
 
 

As marrãs são fêmeas que irão substituir aquelas porcas removidas do plantel por 

serem velhas, que na granja são os animais acima de 7 partos ou com problemas reprodutivos 

como retornos de cio e abortos frequentes. Matrizes com leitegadas pequenas, com nascidos 

fracos e com leitões providos de problemas locomotores também são descartadas do plantel. 

 

Em termos de produtividade, o manejo de marrãs pode ser considerado um fator 

crítico por diversos aspectos, pois estão diretamente relacionados à longevidade da fêmea no 

plantel, o que remete a possibilidade de perdas econômicas, caso esta atividade não seja 

realizada da melhor maneira possível (WENTZ et al., 2007). 

 

As marrãs chegam na granja com 120 ou 150 dias e ao desembarcarem, essas 

fêmeas são separadas por idade e alojadas em baias coletivas, recebendo água e ração à vontade. 

No manejo alimentar diário, as fêmeas recebem de 2,0 kg de ração. Entre 150 e 160 dias de 

idade, os tratadores iniciam ao manejo de indução da puberdade. Esse procedimento consiste 

em colocar a fêmea jovem em contato com um macho adulto duas vezes ao dia, durante 15 

minutos, permitindo um contato com todas as fêmeas. 

 

Após a manifestação do primeiro cio, as fêmeas devem ser agrupadas em baias com 

data semelhante de entrada em cio, de forma que os lotes fiquem organizados, devendo ainda 

se acompanhar as próximas entradas em cio. Quando ocorra a detecção do terceiro cio da marrã, 

ela é encaminhada para o galpão de gestação das nulíparas. 

 

Até a detecção do quarto cio, as marrãs consomem 2,7 kg de ração lactação 

diariamente. Esse tipo de ração tem um maior aporte de energia. Em geral, um maior consumo
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de energia pode exercer um efeito positivo sobre a liberação dos hormônios que estão 

relacionados com o processo ovulatório na espécie suína, aumentando assim a taxa de ovulação, 

mas também existe um limite para esse consumo de energia que, quando ultrapassado, provoca 

um efeito negativo (CLOSE & COLE, 2001; MURGAS et al., 1998). 

 

 
 
 

6.2.2 Detecção de cio e inseminação artificial 
 
 
 

Na granja o cio é diagnosticado duas vezes ao dia, às 06 horas da manhã e às 16 

horas da tarde. O diagnóstico de cio é realizado com o auxílio de um rufião. O procedimento 

de detecção de cio nas fêmeas que já foram inseminadas também é feito para verificar se há 

retorno ao cio ou não. Isto é realizado em dois momentos: com 21 e com 42 dias após a 

inseminação; em caso de detecção de cio, a fêmea é marcada para ser novamente inseminada, 

caso contrário, confirma-se a gestação. 

 

Na detecção do cio de marrãs e porcas em gaiolas, o funcionário anda atrás da gaiola 

enquanto o rufião passa na frente das fêmeas. Neste percurso, o funcionário, observando a 

reação das mesmas, realiza a pressão lombar para o desencadeamento do reflexo de 

imobilidade. Além do reflexo de imobilização ou tolerância à monta, durante o estro, o 

intumescimento da vulva e as secreções vaginais podem ser observados. As fêmeas 

identificadas em estro são marcadas para serem inseminadas. 

 

Em marrãs, a inseminação é cervical, sendo realizada em três ocasiões: a primeira 

imediatamente após o diagnóstico do estro, a segunda com 12 e a terceira com 24 horas após a 

detecção de cio. A inseminação de porcas é intra-uterina e também feita em três ocasiões: uma 

após 12 horas e as outras duas 24 e 36 horas depois de diagnosticado o cio. Essa diferença no 

modo de inseminação nas marrãs se deve ao seu útero pequeno, onde uma inseminação intra- 

uterina poderia machucar a fêmea e até interferir na vida reprodutiva. No momento da 

inseminação os seguintes processos devem ser feitos: 

 

a) limpa-se a vulva com uso de papel toalha; 

 
b) lubrifica-se a pipeta com gel; 

 
c) abrir-se os lábios vulvares e introduzi a pipeta;
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d)  na outra extremidade é acopla-se o blister contendo uma dose de 100 ml de 

sêmen para marrãs  ou  uma dose de 50  ml  de  sêmen quando  se trata  da 

inseminação de porcas; 

 

e)  após o término da dose, aguardam-se alguns minutos para a retirada da pipeta. 
 
 
 

 
6.2.3 Diagnóstico de gestação 

 
 
 

O diagnóstico de gestação deve ser realizado o mais cedo possível e os métodos 

utilizados devem ser práticos, de rápida execução e baratos, além de não apresentarem efeitos 

negativos para as fêmeas. Na granja são adotados dois métodos: um indireto, que é a observação 

do retorno ao cio aos 21 dias após a inseminação; e um direto, que é a observação de sintomas 

de gestação (como abaloamento do abdômen e movimentos fetais). 

 

 
 
 

6.2.4 Manejo de fêmeas gestantes 
 
 
 

A gestação da fêmea suína dura, em média, 114 dias e o manejo alimentar nessa 

fase é de suma importância, podendo afetar no peso, tamanho e uniformidade da leitegada, 

evitar perda de peso excessiva da fêmea na fase de lactação, influenciar no intervalo desmame- 

cio (IDC) e na longevidade da porca. 

 

O arraçoamento das fêmeas gestantes é feito pela manhã e a quantidade de ração 

disponibilizada diariamente é de acordo com o escore corporal (Tabela 2) para manter o peso 

ideal dos animais. 

 

A transferência das matrizes gestantes para o galpão maternidade é feito no período 

de três a cinco dias antes da data prevista do parto nos períodos frios do dia. Previamente à 

transferência, as fêmeas são lavadas com rigor, evitando a contaminação do ambiente de 

maternidade, depois são cuidadosamente encaminhadas sem estresse para as salas de 

maternidade, onde são posicionadas em baias individuais. Uma vez instaladas na maternidade, 

cada fêmea recebe uma ficha na qual é anotado todos os eventos que acontecem com a ela e sua 

leitegada durante o período de lactação.
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Tabela 2. Quantidade de ração em quilos oferecido para as gestantes. 
 

 

Dias Normal Magra Gorda Tipo de ração 

0-83 dias 2,00 2,30 1,80 Gestação 

84-114 dias 3,00 3,30 2,80 Pré-lactação 

 

 
 

6.2.5 Manejo do parto 
 

 
Os indícios do parto são a inquietação, complexo mamário ingurgitado e 

principalmente a ocorrência de ejeção de leite. Quando esse último é identificado significa que 

o parto iniciara nas próximas 6 horas. No dia do parto, as fêmeas não podem ser alimentadas, 

recebendo apenas água à vontade. 

 

O manejo inicia-se antes do parto propriamente dito, pois antes de iniciar o parto, é 

necessário ter à disposição equipamentos, materiais e medicamentos, como papel tolha; m pó 

secante; barbante umedecido a base de iodo; frasco de iodo para antissepsia do umbigo; tesoura; 

seringas e agulhas; medicamentos; balde plástico para lixo (papel toalha e outros); balde 

plástico para placenta, natimortos e mumificados. 

 

A ocorrência de parto pode ser programada com a indução. O principal objetivo 

dessa técnica é reduzir a ocorrência de partos durante a noite, quando há poucos funcionários 

para atender os leitões. Na granja, os funcionários induzem fêmeas de terceiro parto em diante, 

com aplicação de 1ml do medicamento a base de cloprostenol, um dia antes da data prevista do 

parto.  As marrãs e fêmeas de segundo parto não são induzidas porque os ciclos gestacionais 

delas não são conhecidos. 

 

Durante os partos existe o acompanhamento do tratador para diminuir a taxa de 

mortalidade através da correta assistência aos leitões neonatos e às matrizes e intervindo em 

caso de partos distorcidos. O parto de fêmeas suínas geralmente ocorre sem maiores 

complicações, no entanto, diante de algumas situações, existe a necessidade de intervenção. 

Essa intervenção é recomendada quando o intervalo entre o nascimento dos leitões for acima 

de 20 minutos ou quando a fêmea já tiver parido alguns leitões e continuar apresentando 

contrações, sem, no entanto, expulsar nenhum outro leitão. Nestes casos, os funcionários da 

granja levantam a porca e/ou fazem massagens no aparelho mamário para estimular a ocitocina 

endógena e observam se o parto prossegue normalmente. Contudo, se as contrações persistirem 

sem ocorrer nascimento, deve-se fazer o toque via fetal. No caso de porcas sem contração, deve-
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se massagear para estimular a ocitocina endógena, caso esta situação persista, é realizada a 

aplicação de 1ml de ocitocina que aumenta a contração da musculatura lisa do útero para 

proporcionar o nascimento dos leitões, e no caso de a situação persistir a palpação da via fetal 

é feita. 

 

 
 
 

6.2.6 Manejo de fêmeas lactantes 
 

 
As fêmeas em lactação são manejadas sem estresse para que não ocorra inibição da 

secreção e da “descida” do leite. Neste período, as porcas têm acesso à água à vontade e a ração 

é controlada dependo do dia de lactação (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Quantidade de ração para fêmeas lactantes. 
 

 

Dias pós-parto 1° dia 2° dia 3° dia 4° dia 5° dia 6° dia 7° dia em 

       diante 

Quantidade 
 

(kg) 

2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 

 

 
 

O desmame é feito às quintas-feiras, com média de 24 dias após o parto. Após o 

desmame, as matrizes são pesadas e transferidas para o galpão de gestação. 

 

 
 
 

6.3 Manejo de leitões na maternidade 
 

 
O leitão, ao nascer, é fisiologicamente imaturo. Ele teria de estar bem preparado 

para enfrentar o meio ambiente, mas o que se registra é que, em termos de reservas, ele nasce 

com apenas 1 - 2% de gordura, contando nas primeiras horas de vida apenas com a glicose 

catabolizada de glicogênio hepático como sua principal fonte de energia (SOBESTIANKY et 

al., 1998). 

 

O parto é acompanhado e auxiliado pelo tratador em qualquer hora que ocorra, para 

que ele possa proporcionar os cuidados iniciais aos leitões. Os principais cuidados que devem 

ser tomados logo no pós-parto e nos primeiros dias de vida são a secagem, corte e desinfecção 

do umbigo com tintura de iodo a 5%, primeira mamada, fornecimento de calor, corte dos dentes 

e cauda, identificação da leitegada, e, a aplicação de ferro para prevenção de anemia ferropriva.
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6.3.1 Secagem dos leitões 
 

 
Imediatamente após a expulsão, o leitão é limpo e seco, pois ele nasce envolto em 

restos de membranas fetais, que devem ser removidas principalmente das narinas para que não 

obstrua a respiração. Na granja, os leitões são limpos e secos com uso de pó secante comercial. 

 

 
 
 

6.3.2 Corte e desinfecção do umbigo 
 

 
Após a secagem do leitão, faz-se a ligadura com uma linha cirúrgica no cordão 

umbilical, o corte entre três e cinco centímetros de sua inserção com tesoura e desinfecção com 

tintura de iodo a 10%, onde se emerge o umbigo no frasco e faz-se um movimento de 180 graus 

para que o iodo atinja a base do umbigo. 

 

 
 
 

6.3.3 Mamada do colostro 
 

 
Após o corte e desinfecção do umbigo, é fornecido ao leitão cerca de 5 a 10 ml de 

colostro por meio de uma seringa, garantindo esse fornecimento nos primeiros minutos de vida 

do filhote, uma vez que o leitão recebe passivamente os anticorpos da mãe através da ingestão 

do colostro. Em seguida é administrado 1,0 ml de um suplemento energético que auxilia no 

equilíbrio de flora intestinal. Logo após é aplicado 0,1 ml de um antibiótico que prevenir 

diversas patologias que acometem precocemente os suínos como a artrite infecciosa. Depois 

disso ele é colocado próximo às tetas e é estimulado a mamar. 

 

 
 
 

6.3.4 Corte dos dentes e da cauda 
 

 
Após 24 horas do nascimento, é realizado o corte dos dentes no terço inferior, rente 

à gengiva com auxílio de um alicate próprio. Essa prática é essencial pois os leitões nascem 

com oito dentes, quatro caninos e quatro pré-molares que ao nascer são relativamente 

pontiagudos e sua tendência normal é crescer para fora da cavidade bucal com isso há a 

necessidade destes dentes serem cortados rente a gengiva com auxílio de alicate desinfetado, 

para evitar ferimentos nas tetas da porca e nos companheiros de leitegada (SOBESTIANSKY 

et al., 1998).
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O corte do terço final da cauda é adotado como medida preventiva contra o 

canibalismo, ou seja, o hábito dos suínos morderem a cauda uns dos outros e que pode 

determinar sérios danos ao animal (CAMPOS et al., 2008). É realizado também 24 horas após 

o parto com a utilização de um cortador com cauterização, prevenindo hemorragias. 

 

 
 
 

6.3.5. Prevenção contra anemia ferropriva 
 

 
Cavalcanti (1980) relata que a mortalidade devido à anemia em criações onde os 

leitões recebem ferro única e exclusivamente através do leite materno varia entre 9 e 60%, 

dependendo da sua gravidade. Além disso, os leitões anêmicos desenvolvem-se mal, devido ao 

péssimo aproveitamento dos alimentos, e apresentam uma predisposição maior a infecções 

secundárias bacterianas ou virais. 

 

Na tentativa de prevenir a anemia ferropriva os tratadores fornecem 

profilaticamente ferro suplementar. A aplicação de 2 ml intramuscular de ferro é feita 24 horas 

após o nascimento e contribui significativamente na melhora do desempenho zootécnico dos 

leitões. 

 

 
 
 

6.3.6 Transferência de leitões 
 

 
Na granja Xerez pratica-se a transferência cruzada de leitões, visando igualar o peso 

e o número de leitões por leitegada. A transferência é feita o mais cedo possível, no máximo 

até 48 horas após o parto, visto que depois de dois dias, a hierarquia na leitegada já estará 

estabelecida. 

 

6.3.7 Castração dos leitões 
 

 
Por volta do sétimo dia de vida, onde existe menor risco de hemorragias e infecções, 

sendo, ainda, mais rápida a cicatrização, os machos destinados à terminação são castrados. O 

principal objetivo da castração é melhorar a qualidade carne, pois animais que não são castrados 

após a puberdade e devido à presença do feromônio androsterona, possuem carne com sabor e 

odor desagradáveis, com pouca aceitação pelos consumidores.



26  

 

Os animais a serem castrados deverão ser examinados para a presença de hérnias 

inguinais, mono ou criptorquidismo. Nesse caso, deverão ser separados dos demais para a 

realização do procedimento adequado para cada caso. 

 

Na castração escrotal, 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 incisão vertical no saco escrotal, sobre cada testículo, exteriorizando-os e em seguida são 

feitas raspagens dos cordões espermáticos individualmente, até que haja a ruptura destes. Após 

a retirada dos testículos, aplica-se antibiótico a base de terramicina, de uso tópico, e, ao final da 

castração, cada leitão recebe uma dose de 0,3 ml de antibiótico, via intramuscular. 

 

 
 
 

6.3.8 Aplicação de soro glicosado 
 

 
Em leitões fracos administra-se 20 ml de soro glicosado, contendo em sua 

composição vitaminas do complexo B, via intraperitoneal, sendo ministrado preferencialmente 

na primeira semana de vida com o intuito de fortalecer esses animais. 

 

A partir do sétimo dia de vida dos leitões, é fornecida a ração pré-inicial  I, 

peletizada, em pequenas quantidades várias vezes ao dia, para que haja uma adaptação do leitão 

ao consumo de alimentos sólidos e um menor estresse do animal na desmama e 

consequentemente uma menor ocorrência de diarreias nas primeiras semanas de creche. 

 

 
 
 

6.3.9. Desmame 
 

 
A granja adota um desmame, onde os leitões são retirados da maternidade com 24 

dias, em média. No dia anterior do desmame é gerado um relatório com todas as matrizes a 

serem desmamadas e é realizada a conferencia dos leitões de cada fêmea. No dia do desmame, 

os leitões são contados novamente, pesados, vacinados e separados pelo tamanho visual em três 

grupos: o grupo dos “cabeça” de lote, o grupo dos “intermediários” e o grupo dos pequenos ou 

“ponta” de lote. Em seguida, transferidos para a creche através dos corredores de manejo. Esta 

ocasião é muito estressante para o leitão, pois ele sofre como deslocamento até chegar ao galpão 

de creche onde deve se adaptar a uma nova alimentação, a uma nova divisão hierárquica e a um 

novo ambiente.
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6.4 Manejo dos leitões da creche 
 

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

durante 40 dias aproximadamente. Nessa fase existem cinco tipos de rações que são 

administradas em semanas diferentes de acordo com a exigência nutricional dos leitões (Tabela 

4), que é modificada devido ao seu desenvolvimento corporal. O manejo alimentar diário, a 

ração é fornecida à vontade, entretanto, antes de colocá-la nos comedouros semi-automáticos 

(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 4. Manejo nutricional dos leitões na creche. 
 

 

Ração Pré-inicial I Pré-inicial II Inicial I Inicial II 

Período 7 dias 7 dias 14 dias 14 dias 

 

 
 

Na creche, é reservada uma baia “hospital” para que os animais doentes sejam 

tratados com maior cautela. No final da segunda e quarta semana, os leitões do lote são 

reorganizados quanto ao peso para uma melhor uniformidade das baias. 

 

 
 
 

6.5 Manejo de dejetos 
 

 
Devido ao crescimento da produção, a preocupação com a poluição ambiental 

aumenta causada pelos dejetos animais. Um exemplo é a Região Sul do Brasil que hoje 

detentora de 60 a 70% da produção tecnificada de suínos e aves, com 900 mil matrizes suínas 

e 341,95 milhões de aves, gerando aproximadamente 450,5 milhões de toneladas de dejetos ao 

ano. Independentemente da maneira como considerados os dejetos apresentam alto poder 

poluente, especialmente para os recursos hídricos (EMBRAPA,2004). 

 

Nas instalações da granja, os dejetos são levados por calhas e tubulações dos 

galpões para lagoas de decantação, com a finalidade de reduzir a carga orgânica do efluente, 

até que a fração sólida em suspensão decante, podendo-se, então, separar a fase líquida da
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sólida. Quando a quantidade de sólidos decantados é alta, carros limpa fossas são utilizados 

para retirada desses excessos. 

 

 
 
 

6.6 Participação em experimentos de pós-graduação 

6.6.1 Utilização de betaína e levedura na alimentação de fêmeas lactantes 
 

 
A betaína (trimetilglicina) é um derivado do aminoácido glicina, em que três grupos 

de metila são ligados ao átomo de nitrogênio deste aminoácido. Ela está presente em todos os 

organismos vivos em quantidades variáveis atuando no metabolismo com duas funções 

principais: osmoproteção, por ser uma molécula polar, retém água no interior das células, 

auxiliando a função das bombas iônicas, e doadora de grupos metil, importantes para a síntese 

de várias substâncias como a carnitina e aminoácidos sulfurados, assim a betaína relaciona-se 

com o metabolismo lipídico e proteico, respectivamente (ARAÚJO et al., 2013). Enquanto a 

maioria dos organismos (vegetais ou animais) a utiliza como fonte de grupos metila em reações 

de metilação, poucos conseguem acumulá-la em altas concentrações, como, por exemplo, 

algumas plantas pertencentes à família das Chenopodiaceae, beterraba-açucareira (Beta 

vulgaris var. esculenta). 

 

As leveduras são microrganismos utilizados, em sua forma ativa ou inativa na 

alimentação humana e animal. Estes microrganismos unicelulares são as mais antigas fontes de 

proteínas unicelulares consumidas pelo homem através de produtos naturais, bebidas e 

alimentos elaborados por processos fermentativos. 

 

Na forma inativa as leveduras se caracterizam pelo seu valor nutricional: com o teor 

de proteína bruta variando de 30,77% a 56%, alta concentração de vitaminas do complexo B e 

um bom perfil de aminoácidos, são ricas em lisina e treonina, o que permite a combinação com 

os cereais. Além de ser um ingrediente altamente palatável e com ação profilática, contribuindo 

para a redução de condições de estresse nos animais. Na forma ativa (leveduras vivas) elas 

favorecem a saúde do trato gastrointestinal dos animais. Por não ser um hospedeiro natural do 

trato gastrointestinal, as células das leveduras não aderem ao epitélio intestinal, multiplicando- 

se muito pouco e transitando juntamente com o bolo alimentar, atuando como probióticos, 

vindo  a diminuir a pressão exercida pelos  microrganismos  patogênicos  (COSTA,  2004). 

Objetivou-se avaliar o impacto da suplementação de betaína e levedura na alimentação de 

porcas lactantes.
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Foram utilizadas 200 porcas comerciais distribuídas em delineamento experimental 

inteiramente casualizado entre os 4 tratamentos: T1 – tratamento controle; T2 – tratamento com 

betaína; T3 - tratamento com levedura; T4 – tratamento com betaína e levedura. Cada 

tratamento foi composto por 50 repetições, sendo cada animal e respectiva ninhada considerada 

como unidade experimental. As porcas permaneceram no experimento desde o parto até o 

desmame (em média 24 dias). 

 

No dia da entrada na maternidade as porcas foram pesadas e logo após medida as 

suas respectivas espessuras de toucinho no ponto P2. Ao desmamar (em média 24 dias), as 

porcas foram novamente pesadas e novamente medida as espessuras de toucinho . Após o parto 

as porcas foram então submetidas a um regime de alimentação gradual para estimular o aumento 

gradativo da ingestão alimentar até ao dia 7 pós-parto, começando com 2 kg no dia 1 pós-parto 

e atingindo 8 kg/dia no dia 7. 

 

Os seguintes parâmetros de leitegada foram coletados no parto: número total de 

leitões nascidos, nascidos vivos, natimortos e mumificados. Os leitões foram pesados 24 h após 

o parto e,  as leitegadas foram novamente pesadas após a uniformização e no desmame para 

determinar ganho de peso diário durante a lactação. Os leitões mortos também foram pesados 

durante a lactação de modo a ter uma estimativa adequada do desenvolvimento da ninhada e da 

produção de leite. 

 

Foram coletados sangue e leite com 18 dias pós parto de 15 porcas de cada tratamento 

para posteriores analises, e uma vez por semana era coletado os parâmentros fisiológicos dessas 

60 porcas. 
 

 
 
 
 

6.6.2. Utilização de butirato de sódio na alimentação de fêmeas lactantes 
 

 
O butirato de sódio é um sal derivado do ácido butírico e atua como um acidificante. 

A adição desse aditivo na alimentação animal objetiva reduzir o efeito alcalinizante da dieta no 

estômago, reduzindo o pH tornando a barreira gástrica mais efetiva dificultando a entrada de 

microrganismo patógenos e essa redução resulta também em aumento do tempo de retenção 

gástrica  e  em  um  aumento  da  atividade  de  enzimas  proteolíticas. Enquanto  no  trato 

gastrintestinal dos animais, atuar sobre a fisiologia da mucosa, servir como substrato no 

metabolismo secundário e promover um aumento da disponibilidade dos nutrientes da dieta 

melhorando a digestão, a absorção e a retenção dos mesmos (COSTA et al., 2011; SILVA,
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2002). Objetivou-se avaliar o impacto da suplementação de diferentes níveis de butirato de 

sódio em dietas para porcas durante a lactação sobre o desempenho produtivo, composição do 

leite e parâmetros sanguíneos. 

Foram utilizadas 200 porcas comerciais distribuídas em delineamento experimental 

inteiramente casualizado entre os 4 tratamentos com um tratamento controle e tratamentos com 

níveis crescentes de butirato de sódio. Cada tratamento foi composto por 50 repetições, sendo 

cada animal e respectiva ninhada considerada como unidade experimental. As porcas 

permaneceram no experimento desde o parto até o desmame (24 dias). 

No dia da entrada na maternidade as porcas foram pesadas e logo após medida as 

suas respectivas espessuras de toucinho no ponto P2. Ao desmamar (em média 24 dias), as 

porcas foram novamente pesadas e novamente medida as espessuras de toucinho . Após o parto 

as porcas foram então submetidas a um regime de alimentação gradual para estimular o aumento 

gradativo da ingestão alimentar até ao dia 7 pós-parto, começando com 2 kg no dia 1 pós-parto 

e atingindo 8 kg/dia no dia 7. 

 

Os seguintes parâmetros de leitegada foram coletados no parto: número total de 

leitões nascidos, nascidos vivos, natimortos e mumificados. Os leitões foram pesados 24 h após 

o parto e,  as leitegadas foram novamente pesadas após a uniformização e no desmame para 

determinar ganho de peso diário durante a lactação. Os leitões mortos também foram pesados 

durante a lactação de modo a ter uma estimativa adequada do desenvolvimento da ninhada e da 

produção de leite. 

 

Foram coletados o sangue com 14 dias pós parto e o leite com 18 dias pós parto de 
 

15 porcas de cada tratamento para posteriores analises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

O estágio supervisionado proporcionou um crescimento profissional com a 

resoluções de problemas na produção, mostrando o quanto é importante a atuação do 

zootecnista no sistema.
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Esse período possibilitou um aprendizado prático que vai além do que livros e sala 

de aula podem proporcionar aos alunos e um aperfeiçoamento dos conhecimentos adquiridos 

nas disciplinas de alimentos e alimentação, instalações zootécnicas, higiene animal e 

principalmente suinocultura.
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