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Resumo 
 

Neste trabalho pretendeu-se estudar o efeito de um alimento diferenciado (15% de PB) 

durante o primeiro terço de gestação das porcas na produtividade das mesmas. O estudo 

abrangeu 40 porcas, divididas em dois tratamentos: teste e controlo (13% de PB). 

Realizaram-se 3 repetições. 

Obteve-se um número médio de leitões nascidos vivos por porca de 12,4 no tratamento 

controlo e 13,51 no teste (P>0,05). A mortalidade até ao desmame foi em média de 1,43 

leitões mortos/porca no tratamento controlo e de 1,16 leitões mortos/porca no teste 

(P>0,05). A interacção entre o tratamento e a repetição foi significativa pra estes parâmetros 

(P<0,05). Não se observaram diferenças no número de leitões desmamados/porca (P>0,05), 

com 10,89 leitões desmamados/porca no tratamento controlo, e 11,67 no teste. 

O peso médio dos leitões ao nascimento foi de 1,46 kg/leitão no tratamento controlo e 1,36 

kg/leitão no teste (P<0,05). Às 24 horas os leitões do tratamento controlo apresentaram um 

peso médio de 1,59 kg e os do teste 1,49 kg (P<0,05). Ao desmame não se verificaram 

diferenças no peso dos leitões (P>0,05) com 7,29kg/leitão no tratamento controlo e 7,12 

kg/leitão no teste. 

Os resultados sugerem que fornecer um alimento mais rico em proteína (15% PB vs. 13% 

PB) no início da gestação não apresenta benefícios na produtividade das porcas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: porcas reprodutoras, alimentação gestação, produtividade, peso 

leitões nascimento, peso leitões 24 horas, peso leitões desmame. 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

Abstract 

 

Effect of a differentiated food supply on the first third of sow’s gestation on their 

productivity 

 

The main aim of this work was to study the effect of a diet with 15% of crude protein in early 

gestation on sow’s productivity. The study included 40 sows divided into two treatments, 

control (13% of crude protein) and test, with three repetitions. 

There was obtained an average piglets born alive per litter of 12,4 in control treatment  and 

13,51 in test (P>0,05). Pre-weaning mortality was 1,43 piglets per sow in control treatment 

and 1,16 piglets per sow in test treatment (P>0,05). There was a significant interaction 

between treatment and repetition for these parameters (P<0,05). The number of piglets 

weaned per sow showed no differences (P>0,05) with 10,89 piglets weaned/sow in control 

treatment and e 11,67 in test. 

The average birth weight was 1,46 kg/piglet in control treatment and 1,36 kg/piglet in test 

treatment (P<0,05). At 24 hours post-farrowing the average weight was 1,59 kg/piglet for 

control treatment and 1,49 kg/piglet for test treatment (P<0,05). However there were no 

significant differences on piglet’s weight at weaning (P>0,05) with 7,29kg/piglet in control 

treatment and 7,12 kg/piglet in test. 

The results suggest that the use of a diet with 15% of crude protein in early gestation has no 

benefit in the sow’s productivity. 

KEY WORDS: sows, gestation diet, productivity, piglet birth weight, 24 hours piglet weight, 

piglets weight weaning. 
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Extended Abstract 

 

The selection that has been done from the beginning of 90s for sows’ development of 

ovulation rates with increasing has resulted in a rapid increase in the number of piglets per 

litter. However this selection has led to an increased within-litter variation in piglet birth, as 

well as to an overall decrease in birth weight (Bee, 2007). In litters with more than fifteen 

piglets the birth weight of most pigs is relatively low (Foxcroft, 2008). These piglets need 

more time to get the same slaughter weight than the others that have a higher weight and 

show a lower feed conversion ratio, and a poorer quality carcass. Became much more 

expensive for the producers (Foxcroft, 2008). 

A possible cause for within-litter variation in piglet birth is the increased competition among 

littermates for maternal nutrients in utero, because fetal weight and birth weight have been 

shown to be inversely related with litter size (Bee, 2007). 

The first 25 days of gestation are considered the most critical period for the survival of the 

embryos, and approximately ninety percent of losses occur during gestation in the embryonic 

stage (Silveira, Bortolozzo, Wentz, & Sobestiannsky, 1998). For these reasons this time 

becomes crucial for nutrition, development, uterine spacing and for embryo implantation 

(Bernardi, Wentz, & Bortolozzo, 2006). The nutrition of the embryos depends on the transfer 

of nutrients from sow through the placenta. The sows’ diet influences the development of the 

embryos by the level of nutrients circulating in maternal blood (Pond & Houpt, 1978). 

Therefore, the nutritional management can be an effective solution for improving embryonic 

and fetal survival, as well as placental function (Wu,et al, 2010). 

Low birth weight is associated with low myofiber numbers due to impaired myogenesis. Not 

only survival rate but also postnatal growth performance, carcass characteristics and meat 

quality can be compromised by low birth weight, because myofiber number and size are 

related with these traits (Bee, 2007). In pigs, the primary fibers are present at 38 days of 

gestation and their number is gradually growing up to 60 days. Secondary fibers formation 

begins at approximately day 50 of gestation, completing the process of hyperplasia at 90 

days (Dwyer, Stickland, &Fletcher, 1994). The number of primary and secondary muscle 

fibers formed until day 90 determines the total number of muscle fibers at birth. Animals with 

a low number of muscle fibers grow fewer than animals with a larger number of fibers. A 

greater number of fibers is a prerequisite for a good growth (Dwyer, Fletcher, & Stickland, 

1993). 
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Several studies have shown that it’s possible to improve the characteristics of piglets by 

improving sows’ supply, and therefore we sought to study the effect that the provision of a 

differentiated diet (15% crude protein) during the early gestation has on sow’s productivity, 

individual birth weight and at 24 hours post-farrowing, and on litters’ weight at weaning. The 

study covered 40 sows, evenly distributed in the 2 treatments: control and test (13% crude 

protein), 20 sows each. Three replicates were performed. 

As regards the productivity of sows, there was obtained an average number of 12,4 piglets 

born alive per sow in control treatment and 13,51 in test treatment (P>0,05). For pre-weaning 

mortality there was obtained an average of 1,43 dead piglets per sow in control treatment 

and 1,16 in test treatment (P>0,05). For these parameters the interaction between type of 

treatment and repetition was significant (P<0,05). There were no differences in the number of 

piglets weaned per sow between the treatments (P>0,05) with 10,89 piglets weaned per sow 

in control treatment and 11,67 in test treatment. 

For piglets’ weights there was obtained an average birth weight of 1,46 kg/piglet in control 

treatment and 1,36 kg/piglet in test treatment. The average birth weight was 1,46 kg/piglet in 

control treatment and 1,36 kg/piglet in test treatment (P<0,05). At 24 hours post-farrowing the 

average weight was 1,59 kg/piglet for control treatment and 1,49 kg/piglet for test treatment 

(P<0,05). However there were no significant differences on piglet’s weight at weaning 

(P>0,05) with 7,29kg/piglet in control treatment and 7,12 kg/piglet in test. 

The results suggest that the use of a diet with 15% of crude protein in early gestation has no 

benefit in the sow’s productivity, since there weren’t significant differences among the 

treatments, and the productivity of sows was equivalent in both group of animals. 
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1. Introdução 

 

O aumento da população mundial, a crescente procura de carne e um maior grau de 

exigência do consumidor levam a uma maior necessidade de encontrar processos que 

promovam a saúde e o bem-estar animal, a par das garantias de maiores rendimentos nas 

explorações. Devendo apostar-se no melhor maneio possível, com o objectivo de permitir 

aos animais expressar o seu potencial genético, bem como diminuir o aparecimento de 

doenças, promovendo desta forma, um crescimento mais rápido e harmonioso (Ribeiro, 

2011). 

Sendo a carne de porco a mais produzida e consumida, surge uma acrescida necessidade 

no aumento da sua produção para cobrir não apenas os défices alimentares da população 

carenciada, como também pela explosão demográfica prevista para as próximas décadas 

(Oiporc, 2011). 

A selecção que tem vindo a ser feita, nas últimas décadas, com vista ao desenvolvimento de 

porcas com taxas de ovulação cada vez maiores teve como resultado um rápido aumento do 

número total de leitões nascidos por ninhada. No entanto, este fez-se acompanhar de uma 

maior heterogeneidade dos pesos individuais dos leitões ao nascimento bem como de uma 

diminuição do peso médio ao nascimento (Rehfeldt, Tuchscherer, Hartung, & Kuhn, 2008). 

Em ninhadas com mais de quinze leitões o peso individual ao nascimento é relativamente 

baixo (Foxcroft, 2008), podendo considerar-se um baixo peso ao nascimento leitões com 

menos de 1,1 kg (Wu, et al., 2010). Estes leitões precisam de mais tempo para obter o 

mesmo peso de abate que os leitões que nascem com um peso superior e apresentam uma 

menor eficiência alimentar. Tornando-se assim, bastante mais dispendiosos para os 

produtores, com a agravante de que têm uma carcaça de pior qualidade (Foxcroft, 2008). 

A primeira fase da gestação é essencial e é também a mais crítica da gestação. É quando a 

porca tem de recuperar a sua condição corporal e simultaneamente ocorre a implantação 

dos embriões, sendo ainda a fase que apresenta a maior mortalidade embrionária. 

Estudos indicam que aumentar a quantidade de alimento fornecido na primeira fase da 

gestação e, portanto, antes da formação das fibras musculares primárias, pode melhorar o 

peso ao nascimento e a taxa de crescimento nos períodos pré e pós-natal, uma vez que 

promove uma maior formação de fibras. No entanto, este aumento nesta fase específica 

pode também originar uma maior mortalidade embrionária. Foi com base neste princípio que 

a Tecnipec Serviços Pecuários, S.A. juntamente com a Agrupalto – Agrupamento de 

Produtores Agropecuários, S.A. decidiram estudar se um alimento de gestação de qualidade 
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superior nesta primeira fase poderia minimizar as perdas embrionárias e promover uma 

maior formação de fibras musculares, com vista a obter mais leitões ao nascimento e com 

um peso superior. Para tal foi produzido um alimento com maior teor de proteína e, portanto, 

de aminoácidos, bem como de vitaminas, mas mantendo o mesmo nível energético que o 

habitual regime alimentar que é fornecido às porcas em gestação. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Sector Suinícola 

 

A produção de porcos tem como objectivo providenciar alimento para o Homem, para tal, 

tem necessariamente duas preocupações principais, a qualidade da carne e a eficiência na 

produção. Em todo o mundo tem-se sentido uma procura crescente de carne de suíno de 

elevada qualidade devido, principalmente ao aumento da população mundial e à exigência 

de uma melhor nutrição (Whittemore & Kyriazakis, 2006). 

A nível mundial o efectivo de suínos é de, aproximadamente 968 milhões de cabeças. No 

Gráfico 1 estão representados os países que detêm o maior número de suínos, com a China 

em primeiro lugar. A Dinamarca é o país que apresenta maior peso de produção suinícola 

no âmbito do sector da produção animal (43,96%) (Food and Agriculture Organization [FAO], 

2013). 

Gráfico 1 - Efectivo Mundial de Suínos (cabeças de suínos) em 2011 

 

 

 

 

 

 

 

(Food and Agriculture Organization [FAO], 2013) 

Em 2011 a carne de porco foi a mais produzida, seguida da carne de frango e de bovino, 

como é possível verificar no Gráfico 2. Os maiores produtores de carne de porco em 2011 

foram a China, os Estados Unidos da América e a Alemanha (Gráfico 3). 
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Gráfico 2 - Produção total de carne (toneladas) ao nível Mundial em 2011 

 

 

 

 

 

 

 

(Food and Agriculture Organization [FAO], 2013) 

Gráfico 3 - Produção Mundial de carne de porco (toneladas) em 2011 

 

 

 

 

 

 

(Food and Agriculture Organization [FAO], 2013) 

No que diz respeito às trocas comerciais a nível mundial, os maiores exportadores de 

carne de porco em 2011 foram os Estados Unidos da América, seguidos da Alemanha, 

Holanda e da Dinamarca e os maiores importadores foram a Itália, Alemanha, Estados 

Unidos da América e a China (Food and Agriculture Organization [FAO], 2013). 

Em 2009 o consumo mundial de carne foi de 42 kg per capita e verificou-se um consumo 

mundial de carne de porco de 16 kg per capita. Os países com maior consumo de carne de 

porco per capita em 2009 foram a Áustria (66 kg), Alemanha (55 kg) e Polónia (50 kg) (Food 

and Agriculture Organization [FAO], 2013). 

A carne de porco representa a maior parcela do consumo mundial de carne. A sua produção 

aumentou para atender a procura dos consumidores, especialmente na China e na maioria 
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dos países da OCDE, embora tenha caído em alguns, mais significativamente no Japão. O 

comércio aumentou a um ritmo mais rápido, mas apenas uma pequena percentagem da 

produção mundial é comercializada a nível internacional (OECD, 2003). 

A nível da União Europeia o efectivo de suínos é de aproximadamente 150 milhões de 

cabeças, sendo que os países com maior número de animais vivos são a Alemanha, a 

Espanha e a França, como se pode ver no Gráfico 4. Em 2012 a produção suinícola 

continua à frente das outras produções pecuárias na União Europeia. Durante o período de 

1990 a 2011 o número de suínos em Espanha aumentou em 60,7%, ou seja, 9,3 milhões de 

cabeças (Eurostat, 2013). 

Gráfico 4 - Efectivo de suínos na UE em 2011 

 

 

 

 

 

(Food and Agriculture Organization [FAO], 2013) 

Tem-se assistido a consideráveis mudanças estruturais na produção pecuária na UE desde 

os anos 80. Os pequenos agricultores com produções mistas têm vindo a ceder de forma 

gradual o seu lugar para produções em larga escala, com pecuárias especializadas. Apesar 

do número de animais em produção estar em declínio, métodos mais eficientes de produção 

deram origem a melhores rendimentos de carcaça, o peso médio de carcaça de porcos na 

UE-15 Estados Membros aumentou 5,5% entre 1995 e 2012 para 89,5 kg (Eurostat, 2013). 

Relativamente à produção total de carne na União Europeia em 2011, verifica-se que a 

carne de porco é a mais produzida (Gráfico 5). Os maiores produtores de carne de porco 

da UE (Gráfico 6) são também os que possuem o maior número de animais (Gráfico 4) 

(Food and Agriculture Organization [FAO], 2013). 
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Gráfico 5- Produção de carne (toneladas) na UE em 2011 

 

 

 

 

 

 

 

(Food and Agriculture Organization [FAO], 2013) 

Gráfico 6 - Produção de carne de suíno na Europa em 2011 

 

 

 

 

  

 

(Food and Agriculture Organization [FAO], 2013) 

A Alemanha produziu cerca de um quarto (24,8% ou 5,5 milhões de toneladas) da carne de 

porco da UE-28 em 2012, enquanto a Espanha produziu um sexto (15,8% ou 3,5 milhões de 

toneladas). Após 11 anos de consecutivo crescimento, a produção de carne de porco 

diminuiu na Alemanha em 2012 (menos 2,5% comparando com 2011). Por outro lado, a 

produção de carne de porco em Espanha permaneceu praticamente inalterada em 2012, e 

apenas abaixo do seu pico em 2008 (Eurostat, 2013). 

No que diz respeito às trocas comerciais de carne de porco na União Europeia os maiores 

exportadores em 2011 foram a Alemanha, Dinamarca e Espanha, e os maiores 

importadores foram a Itália, Alemanha e Polónia (Food and Agriculture Organization [FAO], 

2013). 
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O consumo de carne na União Europeia em 2009 foi de 84 kg per capita, com a carne de 

porco em primeiro lugar, com aproximadamente 41 kg per capita. Os países da União 

Europeia que mais consumiram carne de porco em 2009 foram a Áustria (66 kg per capita), 

a Alemanha (55 kg per capita), a Lituânia (51kg per capita), a Polónia (50 kg per capita) e a 

Espanha (49 kg per capita) (Food and Agriculture Organization [FAO], 2013). 

Em Portugal a produção de carne de porco representa cerca de 20,7% da produção animal 

(MADRP, 2007). É um sector particularmente afectado por normas exigentes nos domínios 

do ambiente, segurança alimentar e bem-estar animal, desta forma, a progressão da fileira 

depende da capacidade de adaptação das explorações à introdução destas novas regras 

(OMAIA, 2011). 

Existe uma variabilidade significativa dentro do sector da suinicultura, quer no que diz 

respeito à postura face ao mercado, quer ao tipo de maneio utilizado. O sector industrial, 

vocacionado para a produção especializada e empresarial, totalmente dirigido para o 

mercado é aquele que tem maior representatividade e maior importância em termos dos 

indicadores estruturais e de valor económico, predominando as unidades produtivas de 

grande dimensão económica (87%), que se localizam, sobretudo, no Ribatejo e Oeste e 

Alentejo (MADRP, 2013). Existe também alguma diversidade no que diz respeito ao tipo de 

explorações sendo de destacar uma dominância das explorações em ciclo fechado ou ciclo 

completo, face às especializadas em porcas reprodutoras e às vocacionadas unicamente 

para a engorda (MADRP, 2007). 

A produção de carne de suíno em 2012 (384 mil toneladas) teve uma variação negativa de 

5,6% comparativamente a 2011. Houve menos suínos no mercado nacional devido à 

continuação do seu envio para abate em Espanha, que provocou uma oferta inferior à 

procura, com o consequente impacto nos preços que aumentaram em 2012 (Food and 

Agriculture Organization [FAO], 2013). Houve também uma redução no número de porcas 

reprodutoras nacionais, que implicou uma menor oferta de animais para abate no ano em 

análise. O efectivo nacional de reprodutoras em 2012 foi de 227 mil cabeças e 2 024 mil 

porcos de engorda. Esta redução de efectivo poderá ainda ampliar-se pela entrada em vigor 

no início de 2013 das normas de bem-estar animal, cujo impacto, ainda não completamente 

medido, poderá conduzir a uma redução no efectivo animal nacional (INE, 2012b). 

O aumento do consumo de carne desde a adesão de Portugal à CEE originou um aumento 

na produção, embora a um ritmo inferior ao das exigências do consumidor português, o que 

resultou no aumento da importação destes produtos, aumentando dessa forma, os custos de 

produção, devido, principalmente à importação de cereais para alimentação animal, do qual 

somos profundamente dependentes. Para além destas condicionantes o consumidor de 
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carne tem-se tornado mais preocupado quanto ao ambiente, segurança alimentar e bem-

estar animal, implicando um aumento dos custos de produção (MADRP, 2013). 

Em termos da estrutura de consumo das carnes, a carne de suíno continua a ser mais a 

consumida, 42,9 kg per capita em 2012, seguida da carne de animais de capoeira (35,6 kg 

per capita) e da carne de bovino (16,9 kg per capita) (INE, 2012b). 

Portugal não produz carne de porco suficiente para satisfazer as necessidades de consumo 

nacionais, que em 2012 totalizaram as 1 113 mil toneladas. Entre 2009 e 2012, a produção 

nacional de carne de porco satisfez, em média, 73% da carne consumida. Em 2010 as 

trocas comerciais de carne de porco em Portugal fizeram-se principalmente com Espanha, 

importaram-se mais de 10 mil toneladas e exportaram-se 5 mil toneladas (Food and 

Agriculture Organization [FAO], 2013). 

 

2.2 Os parâmetros reprodutivos e produtivos das porcas 

 

A produtividade da porca aumentou de forma substancial nos últimos 10 anos devido ao 

maneio, avanços genéticos e selecção com base em parâmetros como o tamanho da 

ninhada, intervalo desmame-cio e a eficiência na lactação. No entanto, o aumento do 

tamanho da ninhada implica uma redução no peso ao nascimento e variações do peso dos 

leitões dentro da ninhada, reduzindo a sua vitalidade até ao desmame, contudo a vitalidade 

do leitão não depende apenas do peso ao nascimento, mas também da sua linha genética 

(Silva, 2010). 

Embora os avanços genéticos tenham tornado as porcas mais produtivas, são também mais 

exigentes nutricionalmente. Para estabelecer um adequado programa de nutrição para 

reprodutoras modernas, deve considerar-se o material genético da exploração, as suas 

necessidades nutritivas e os factores que as afectam. É necessário entender também, os 

diversos aspectos metabólicos da interacção entre o genótipo, a nutrição e a reprodução 

(Silva, 2010). 

Nas últimas décadas os esforços realizados para reduzir o teor de gordura da carcaça, a fim 

de satisfazer as necessidades dos consumidores (Chizzolini, Zanardi, Dorigoni, & Chidini, 

1999), resultaram em notáveis progressos genéticos na produção de carne magra e na taxa 

de crescimento (Dekkers, Mathur, & Knol, 2011) levando à produção de porcos cada vez 

mais magros e musculados. A taxa de deposição de carne magra, bem como as 

características das ninhadas são factores economicamente importantes na produção de 

porcos (Chen, Baas, Dekkers, & Christian, 2001). O desenvolvimento de porcas 
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hiperprolíficas, ou com uma elevada prolificidade, alteraram as características dos leitões ao 

nascimento. O aumento do número de leitões nascidos por porca e por ano provocou um 

aumento na variação de peso ao nascimento dentro da mesma ninhada, podendo verificar-

se diferenças de 1 kg entre o leitão mais leve e o maior, para ninhadas com um número total 

de leitões nascidos entre 10 e 15 (Paredes, et al., 2012). Estudos realizados concluíram que 

a taxa de sobrevivência dos leitões tem diminuído relativamente ao aumento de ninhadas 

heterogéneas e ao aparecimento de um fenómeno designado restrição do crescimento intra-

uterino (IUGR) de leitões. Pode ser causada por diversos factores, tais como, o número e 

posição dos fetos no útero, mas principalmente devido a limitações de oxigénio e 

fornecimento de nutrientes pela placenta (Rehfeldt, et al., 2011). Este fenómeno tem efeitos 

negativos e permanentes no leitão, desde a fase neonatal até à vida extra-uterina: 

sobrevivência pré-desmame, crescimento pós-natal, eficiência de utilização de alimentos, 

saúde ao longo da vida do animal, composição de tecidos corporais (incluindo proteína, 

gordura e sais minerais) e qualidade da carne. A maioria dos leitões com IUGR morre antes 

do desmame e os que sobrevivem sofrem uma restrição do crescimento (Paredes, et al., 

2012). Tornando a taxa de mortalidade desde o nascimento até ao desmame um parâmetro 

técnico de elevada importância na análise da performance das explorações de suínos. 

O número de porcos produzidos por porca reprodutora, independentemente dos preços 

praticados na carne ou nas matérias-primas, é o critério mais importante que diferencia as 

diversas explorações suinícolas em termos de rentabilidade. No que respeita ao rendimento 

reprodutivo, mede-se principalmente pelo número de leitões nascidos vivos, podendo 

também ser medido pelo peso total ao nascimento ou ao desmame, ou ainda pelos leitões 

desmamados (Hafez, 1996). 

A eficiência reprodutiva é influenciada por diversos factores, sendo que o mais importante é 

a taxa de ovulação. A prolificidade determina-se principalmente pelo número de ovulações 

e pela mortalidade embrionária e fetal (Bernardi, Wentz, & Bortolozzo, 2006). As taxas de 

ovulação tendem a aumentar em gestações subsequentes, sendo que, o tamanho da 

ninhada atinge valores máximos até ao 4º ou 5º parto. O número de leitões nascidos 

aumenta entre a primeira e a quarta ninhada, contudo à oitava ninhada, o número de 

nascidos vivos diminui e aumenta o número de nascidos mortos. Quando o tamanho da 

ninhada se relaciona com a idade da porca observa-se que o rendimento reprodutivo 

começa a baixar após 4,5 anos (Hafez, 1996). 

A taxa de fertilidade real nas porcas é, geralmente, elevada (> 90%). Porém, a magnitude 

desta taxa não tem um efeito directo sobre a taxa de fertilidade aparente, uma vez que, 

pode ocorrer a perda de toda a ninhada por anomalias de gestação ou morte de todos os 
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embriões. A morte embrionária precoce é seguida por uma reabsorção do produto, já as 

perdas que ocorrem depois do dia 50 podem ter como resultado aborto, mumificação fetal 

ou nascidos mortos no parto (Hafez, 1996). 

O tamanho da ninhada é uma característica materna e é afectada por factores complexos, 

que incluem a taxa de ovulação, a capacidade uterina e a sobrevivência embrionária e fetal. 

Dentro das espécies pecuárias, os suínos são os que apresentam a maior percentagem de 

perdas pré-natais (até 50%). Estas perdas devem-se essencialmente a um ambiente intra-

uterino desfavorável devido a uma nutrição inadequada. Este problema revela-se mais grave 

nas porcas modernas, muito prolíficas, comparando com as reprodutoras que se utilizavam 

na indústria suinícola há 25 ou 30 anos atrás. A título de exemplo, a sobrevivência dos 

embriões é de apenas 60, 50 e 45% nos dias 25, 36 e 44 de gestação, respectivamente, nas 

linhas de suínos comerciais (Camborough Line; Pig Improvement Company, Hendersonville, 

TN). Apesar destas porcas ovularem entre 20 a 30 oócitos, apenas têm 9 a 15 leitões no 

parto. O primeiro pico de mortes embrionárias ocorre ente os dias 12 a 15 de gestação e a 

maior parte das perdas pré-natais (75%) ocorrem durante os primeiros 25-30 dias de 

gestação. Segue-se um período de mortalidade fetal dos 30-40 dias de gestação, outro dos 

55 aos 75 dias e durante o período imediatamente anterior ao parto. As perdas fetais depois 

do dia 30 de gestação resultam de uma inadequada capacidade uterina, uma vez que a 

implantação se deu aos 18 dias de gestação. Os factores que mais contribuem para limitar o 

tamanho das ninhadas nos porcos são o desenvolvimento e função placentária no início da 

gestação e uma inadequada capacidade uterina em todos os períodos de gestação. Todos 

estes factores acabam por ser mais limitadores quanto ao número de leitões nascidos vivos 

que o número de ovulações ou até mesmo de embriões (Wu, et al., 2010). 

2.1 Necessidades Nutritivas da Porca em Gestação 

 

Sabendo que o sucesso de um sistema de produção de suínos se relaciona com o bom 

desempenho das suas reprodutoras, torna-se necessário estabelecer programas nutricionais 

adequados nas diversas fases da vida da reprodutora. As práticas de alimentação das 

diferentes categorias de porcas numa exploração de suínos embora com objectivos 

específicos estão interrelacionadas, de forma que o programa de nutrição numa 

determinada fase tem efeitos significativos no desempenho alcançado na fase seguinte. 

Um programa nutricional para porcas gestantes deve ter em consideração os seguintes 

aspectos: 

a) As diferentes fases e os fenómenos metabólicos que acontecem durante o período 

de gestação 
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b) As diferenças de padrão de crescimento entre as porcas, segundo a ordem de parto 

c) O estado metabólico da porca após a lactação anterior. 

 

De acordo com Abreu, Donzele, & Oliveira (2005) as exigências nutricionais de uma porca 

gestante podem ser divididas em três áreas, de acordo com as suas necessidades 

funcionais: 

a) Manutenção, 

b) Crescimento maternal 

c) Reprodução (crescimento fetal e estruturas relacionadas) 

 

As exigências nutricionais das porcas em gestação são relativamente baixas quando 

comparadas com as outras fases. A alimentação durante a gestação tem uma função 

estratégica: para além de influenciar o desenvolvimento da gestação, o tamanho, o peso e a 

uniformidade da ninhada, afecta também a produtividade no período de lactação, o intervalo 

desmame-cio e a longevidade da porca. Reprodutoras que recebam pouca energia e/ou 

limitações nos nutrientes essenciais durante a gestação produzem leitões com pesos 

heterogéneos e fracos. Por outro lado, nesta fase, não se recomenda uma excessiva 

ingestão de energia, uma vez que pode provocar morte embrionária no terço inicial de 

gestação, dificuldades no parto, redução de ingestão de ração na lactação, que se reflecte 

numa perda de peso e de condição corporal, na incapacidade fisiológica para altas 

produções de leite e no aumento do intervalo desmame-cio (aumento de dias improdutivos). 

Nos dois primeiros terços da gestação, as necessidades nutricionais são ligeiramente 

superiores às de manutenção, uma vez que os fetos atingem apenas 8% do peso que terão 

ao nascimento (Ludke, Bertol, & Scheuermann, 1998). 

Na Tabela 1 encontram-se as necessidades nutritivas das reprodutoras durante a gestação 

(90% de MS), existindo duas fases distintas, até aos 90 dias, e dos 90 dias de gestação até 

ao parto, adaptado (NRC,1998, 2012) para porcas com 3 ciclos produtivos, e com 185 kg de 

PV. 
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Tabela 1 - Necessidades Nutritivas das Reprodutoras durante a Gestação 

Gestação (Dias) < 90 > 90 

EN (kcal/kg) 2,518 2,518 

ED (kcal/kg) 3,388 3,388 

ME (kcal/kg) 3,300 3,300 

Consumo efectivo estimado 
de EM (kcal/dia) 

6,928 8,182 

PB* (%) 14 14 

Aminoácidos (%)     

Lisina 0,45 0,62 

Fenilalanina + tirosina 0,46 0,62 

Leucina 0,41 0,59 

Treonina 0,37 0,48 

Metionina + cistina 0,32 0,44 

Valina 0,34 0,46 

Isoleucina 0,27 0,33 

Fenilalanina 0,25 0,35 

Histidina 0,16 0,20 

Metionina 0,13 0,18 

Triptofano 0,09 0,13 
 

PB* - Proteína Bruta (NRC, 1998); EN – Energia Net; ED – Energia Digestível; ME – Energia 

Metabolizável. 

O ganho materno deverá entender-se como o ganho de peso líquido da porca durante a 

gestação, sem contabilizar o ganho de peso atribuído ao útero, placenta, fluidos 

placentários, fetos e glândula mamária. As exigências energéticas alteram-se durante a 

gestação e no primeiro terço são essencialmente para o ganho materno. Já na fase final da 

gestação, as maiores necessidades energéticas são canalisadas para os fetos. Assim 

sendo, as necessidades energéticas totais de uma porca gestante dependem da sua 

condição corporal no momento da cobrição, sendo que, animais com uma menor reserva de 

gordura corporal exigem uma maior quantidade de energia para atingirem a condição 

corporal preconizada para o momento do parto (Silva, 2010). 

A restrição alimentar imposta durante a gestação pode tornar-se um factor limitante na 

ingestão de proteínas, provocando deficiências, especialmente durante o último terço. Desta 

forma, e considerando um fornecimento limitado de ração a fim de restringir o consumo de 

energia, torna-se pertinente uma dieta que permita uma elevada eficiência de utilização da 

proteína. Estudos realizados indicam que as necessidades de aminoácidos dos genótipos 

modernos são maiores, em virtude de uma maior capacidade de deposição de tecido magro 

e turnover proteico. Desta forma, a nutrição durante a gestação deve maximizar a retenção 
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proteica e garantir uma adequada deposição de gordura. Esta estratégia promove a 

libertação de insulina, diminui os níveis de glucagon, aumentando o consumo voluntário de 

ração durante a lactação (Silva, 2010). 

É sobejamente reconhecida a importância das vitaminas e dos aminoácidos na alimentação 

das porcas gestantes, como tal, refiro-me apenas a alguns estudos onde estão evidenciados 

os efeitos benéficos que advêm da suplementação de alguns destes componentes durante a 

gestação. 

Dentro dos nutrientes, os aminoácidos têm o papel mais importante no crescimento 

placentário porque são absolutamente necessários para activar o mecanismo de síntese de 

proteínas nas células. (Wu, et al., 2010) 

A presença de glucose e aminoácidos são de extrema importância para o 

desenvolvimento precoce. Os aminoácidos são usados no embrião como precursores 

biossintéticos, fontes de energia e reguladores do metabolismo energético (Rehfeldt, et al., 

2011) 

A vitamina A é o nome genérico dado a compostos que têm as actividades biológicas do 

retinol (Wu, et al., 2010). É possível utilizar vitaminas para melhorar a produtividade das 

reprodutoras com o aumento do tamanho da ninhada e diminuindo o número de leitões 

nascidos mortos. As respostas positivas ao tratamento com betacaroteno ou Vitamina A 

indicam que estes compostos são críticos no desenvolvimento embrionário precoce em 

suínos (Coffey & Britt, 1993). No entanto, existem estudos que não partilham as mesmas 

conclusões, defendendo que a administração de uma só injecção de vitamina A em vários 

períodos da gestação, não aumenta o tamanho da ninhada ao nascimento (Pusateri, 

Diekman, & Singleton, 1999). Estudos indicam ainda que, suplementações de Vitamina E e 

Selénio têm efeitos benéficos no tamanho da ninhada, no seu peso total ao nascimento e 

tamanho ao desmame (Chavez & Patton, 1986). 

Relativamente ao ácido fólico, é durante os estágios iniciais de desenvolvimento do 

embrião, onde a síntese proteica é elevada, que as suas necessidades são expectáveis de 

serem maiores do que noutros períodos de gestação. Estudos revelam que a 

suplementação da dieta com ácido fólico durante a fase inicial de gestação aumenta o 

tamanho da ninhada, principalmente em porcas multíparas (Wu, et al., 2010). A adição de 

5mg/kg de ácido fólico a uma dieta do tipo comercial melhorou a taxa de sobrevivência dos 

fetos durante a fase inicial de gestação e apresentou também uma tendência para aumentar 

o número de fetos presumivelmente vivos aos 30 dias de gestação, quando associado a 

uma elevada taxa de ovulação. Desta forma, a eficácia do ácido fólico para reduzir a 
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mortalidade embrionária é especialmente marcada quando a taxa de ovulação é elevada. O 

ácido fólico tem um papel importante durante este período em que o teor proteico aumenta 

rapidamente (Trembley, Matte, Dufour, & Brisson, 1989) 

Ensaios realizados para testar diferentes níveis de proteína na dieta materna durante a 

gestação, revelaram que, quer o excesso (30% de PB) quer quantidades reduzidas (6,5% de 

PB) prejudicam o crescimento fetal, provocando um reduzido peso à nascença (Rehfeldt, et 

al., 2011). 

O teor proteico da dieta durante a gestação pode influenciar também a produção leiteira, 

especialmente nos primeiros dias a seguir ao parto. A produção de leite depende não só da 

proteína fornecida durante a lactação, como também de todo o regime nutricional proteico 

da porca durante a sua vida reprodutiva (Mahan, 1977). 

2.2 Nutrição materna durante a gestação como forma de 

melhorar o peso e a uniformidade da ninhada ao nascimento 

 

A nutrição do feto depende da transferência de nutrientes da circulação materna através da 

placenta. A dieta da porca influencia o desenvolvimento do feto pelo nível de nutrientes 

circulantes no sangue materno. A deficiência de um só nutriente na dieta materna tem 

diferentes respostas consoante o nutriente em causa. Quando a porca gestante consome 

uma dieta pobre em cálcio podem não se verificar efeitos prejudiciais no leitão, se a 

resposta a esta deficiência for a mobilização de cálcio dos seus ossos, sob a influência da 

hormona paratiróide segregada devido ao reduzido nível de cálcio no sangue. Por 

conseguinte, a concentração de cálcio no soro que chega à placenta não está muito 

alterada, podendo o feto crescer e desenvolver-se normalmente. Por outro lado, a 

deficiência de uma das vitaminas do grupo B, como a riboflavina, provocará um 

esgotamento rápido da riboflavina armazenada nos tecidos corporais da porca e como 

consequência, a quantidade transferida ao feto através da placenta pode esgotar-se 

rapidamente, e o feto poderá não sobreviver (Pond & Houpt, 1978). 

Segundo Pond & Houpt (1978) a transferência de minerais ao feto depende de vários 

factores, tais como: 

a) Disponibilidade do mineral por parte da porca para poder transferi-lo, 

b) Tipo de placenta e o seu grau de permeabilidade, 

c) Etapa da gestação, idade e tamanho fisiológico do feto, 

d) Tamanho, peso e carga das partículas que são transferidas. 
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A maior transferência placentária de minerais produz-se durante o último terço da gestação. 

Geralmente podem existir dois tipos de transporte, difusão simples e transporte activo. A 

transferência de ferro é peculiar quando comparada com a de zinco, manganês e cobalto, 

que podem alcançar níveis superiores no feto quando se aumenta a sua concentração na 

dieta materna. Pelo contrário, o transporte de ferro ao feto responde pior à composição da 

dieta materna, pois mesmo fornecendo níveis massivos de ferro utilizável pela porca, 

inclusivamente, na forma injectável, a sua quantidade não aumenta substancialmente no 

feto. Sugerindo uma diferença entre os nutrientes no que diz respeito ao seu transporte 

através da placenta, dependendo provavelmente das diferenças na permeabilidade das 

membranas de diversos sistemas de transporte activo, e de diferenças no retorno de 

nutrientes feto-mãe. Todas as vitaminas lipossolúveis e as vitaminas do grupo B são 

transferidas facilmente ao feto. O nível de vitaminas individuais presente no sangue materno 

está directamente relacionado com a quantidade transferida ao feto. A proteína intacta não 

atravessa a barreira placentária, salvo quantidades insignificantes, no entanto, os 

aminoácidos individuais, que são a matéria-prima para a síntese da proteína tissular, pelo 

feto, conseguem passar esta barreira. 

A porca é capaz de manter a sua função reprodutora recebendo uma dieta deficiente em 

proteína, extraindo aminácidos dos seus próprios depósitos tissulares. No entanto, esta 

carência de proteína na dieta tem efeitos no feto, uma vez que, diminui o peso ao 

nascimento e o ganho de peso pós-natal e produzem-se alterações permanentes no sistema 

endócrino, como por exemplo uma debilitada secreção enzimática do pâncreas. O mesmo 

acontece com porcas alimentadas com dietas muito pobres em energia, no entanto, este 

efeito é mais difícil de demonstrar, porque a reprodutora dispõe de um depósito considerável 

de tecido adiposo que pode ser utilizado como fonte de energia para o feto em 

desenvolvimento. A capacidade do feto em tolerar as deficiências da dieta materna depende 

principalmente do grau de armazenamento por parte da porca do nutriente deficiente na 

dieta e da labilidade do nutriente em causa a ser usado pelo feto (Pond & Houpt, 1978). 

Nos suínos para além da nutrição materna, a competição entre os fetos dentro do útero 

pelos nutrientes também afecta o crescimento fetal, visto que, a disponibilidade de 

nutrientes por leitão no útero diminui com o aumento das ninhadas e, a competição mais 

acentuada nas maiores ninhadas pode originar uma maior variação do peso da ninhada ao 

nascimento (Damgaard, Rydhmer, Lovendahl, & Grandinson, 2003). 
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2.3 Alimentação na Gestação 

 

A gestação da maioria das porcas dura cerca de 114 dias, podendo haver diferenças 

consoante a raça e o varrasco (Pond & Houpt, 1978). A alimentação durante este período 

difere de exploração para exploração, consoante a genética, o ambiente e instalações, o 

sistema de alojamento, o tipo de ração disponível e a produção da exploração. As porcas 

modernas são mais novas e magras quando colocadas à cobrição pela primeira vez, têm um 

apetite reduzido, são mais férteis e produzem mais leite. Por esse motivo, pode ser 

considerado um desafio desenvolver programas alimentares que suportem este novo nível 

de performance (Young, et al., 2004). 

A gestação de suínos pode ser dividida em três etapas distintas, de acordo com as 

necessidades das reprodutoras. Em cada uma destas fases existem diferentes objectivos a 

satisfazer. No Gráfico 7 apresenta-se um programa alimentar de porcas que pode ser 

utilizado em regime intensivo, como se pode verificar neste gráfico, a quantidade de 

alimento fornecida não é uniforme ao longo de toda a gestação, e deve ter em conta a 

condição corporal da porca (CC). Este programa alimentar é um exemplo, e quando utilizado 

numa exploração, deve ter em conta diversos factores, entre os quais, o potencial genético 

do animal, o número de fetos, o desenvolvimento do aparelho mamário, a capacidade de 

consumo de alimento, a produção de leite e a mobilização de tecidos corporais. Devem ser 

adoptadas práticas na exploração que visem a maximização do potencial genético destes 

animais (Silva, 2010). 

Gráfico 7 - Programa Alimentar de Porcas em Regime Intensivo (Tecnipec Serviços Pecuários, S.A.) 
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2.3.1 Primeira Fase da Gestação 

 

A primeira fase da gestação é caracterizada por ser a fase mais crítica, em que a porca 

recupera a sua condição corporal (da lactação anterior) e ocorre a implantação dos 

embriões (Silveira, Bortolozzo, Wentz, & Sobestiansky, 1998). 

O termo embrião é aplicado ao embrião desde a fertilização até, aproximadamente, ao 35º 

dia de gestação, período denominado de fase embrionária. A partir dessa etapa, quando se 

inicia a formação do esqueleto e até ao parto, o embrião é chamado de feto, e o período 

denomina-se de fase fetal (Silveira, Bortolozzo, Wentz, & Sobestiansky, 1998). 

A probabilidade do embrião sobreviver depende de uma série de factores, sendo eles, 

ambientais, genéticos, nutricionais, hormonais e bioquímicos. Estes factores interferem no 

ambiente de desenvolvimento dos embriões, bem como nas suas relações dentro de um 

mesmo útero. Nos primeiros 35 dias de gestação, os embriões são muito vulneráveis a 

substâncias tóxicas, bem como a qualquer stress sofrido pela mãe. Trata-se de um período 

em que a movimentação, misturas de lotes, manipulação animal, mudanças de dieta ou 

qualquer outro distúrbio deve ser rigorosamente evitado a fim de minimizar perdas (Bernardi, 

Wentz, & Bortolozzo, 2006). 

A entrada dos embriões no útero ocorre dois dias após a fertilização, sendo que a sua 

implantação se completa aos 18 dias (Pond & Houpt, 1978). Entre os dias 9 e 11 de 

gestação os embriões migram em direcção ao corpo do útero e distribuem-se 

uniformemente ao longo dos dois cornos. Essa distribuição em espaços regulares, cujo 

mecanismo não é conhecido, é importante para a sobrevivência do embrião, e está 

relacionada com o peso dos leitões ao nascimento (Silveira, Bortolozzo, Wentz, & 

Sobestiansky, 1998). A ocupação do espaço uterino disponível é importante para a 

manutenção da gestação (Bernardi, Wentz, & Bortolozzo, 2006). 

Para o reconhecimento da gestação é necessário como mínimo cinco embriões, 

uniformemente distribuídos no 12º dia. Quando nesse período estão presentes menos de 

cinco embriões nos cornos uterinos não há complementação do reconhecimento da 

gestação, ocorrendo a regressão dos corpos lúteos, e a porca retorna ao cio, em média, 21 

dias após a primeira inseminação (Silveira, Bortolozzo, Wentz, & Sobestiansky, 1998). 

A partir do reconhecimento da gestação, dá-se início à fase de ligação do embrião à mucosa 

uterina entre o 13º e 14º dia, período onde começa a formação da placenta. A partir desta 

ligação, a nutrição do embrião depende da troca de nutrientes da circulação materna para o 

embrião/feto, através da placenta (Silveira, Bortolozzo, Wentz, & Sobestiansky, 1998). 
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Ao longo da gestação perdem-se pelo menos, 40% dos embriões, sendo que a sua maioria 

ocorre nos primeiros 30-40 dias de gestação. Dessa forma, considera-se que o período mais 

crítico para a sobrevivência do embrião se centra nos primeiros 25 dias de gestação. Esse 

período engloba a fertilização, a migração dos embriões e distribuição uniforme, a ligação 

embrio-maternal e o início da placentação (Silveira, Bortolozzo, Wentz, & Sobestiansky, 

1998). Tornando este período um momento crucial para a nutrição, desenvolvimento, 

espaçamento uterino e adesão dos embriões ao epitélio uterino (Bernardi, Wentz, & 

Bortolozzo, 2006). Sensivelmente 90% das perdas durante a gestação verificam-se na fase 

embrionária, por esse motivo, e com o objectivo de diminuir as taxas de mortalidade 

embrionária e fetal, podem e devem ter-se em conta alguns factores que proporcionem 

conforto à porca, como condições de alojamento, ambiente, alimentação e maneio (Silveira, 

Bortolozzo, Wentz, & Sobestiansky, 1998). 

Até aos 35 dias de gestação os embriões estão uniformemente distribuídos em cada corno 

uterino, e os seus pesos não diferem substancialmente dentro de cada ninhada. Contudo, a 

partir desta altura, a capacidade uterina torna-se um factor limitante para o crescimento 

fetal, inclusivamente para fetos que estejam distribuídos de forma relativamente uniforme 

(Wu, et al., 2010). 

2.3.2 Segunda Fase da Gestação 

 

Corresponde ao período de gestação entre os 35 e os 75/80 dias. Neste período completa-

se o desenvolvimento embrionário e faz-se a manutenção da condição corporal. A 

alimentação durante esta fase intermédia de gestação visa também o desenvolvimento das 

glândulas mamárias e o desempenho da porca na lactação seguinte (Silveira, Bortolozzo, 

Wentz, & Sobestiansky, 1998). 

O maior desenvolvimento do feto ocorre nos períodos intermédios e final da gestação, 

sendo também onde se inicia e termina o desenvolvimento do complexo mamário (Silveira, 

Bortolozzo, Wentz, & Sobestiansky, 1998). 

 

2.3.3 Terceira Fase da Gestação 

 

No último terço da gestação há um aumento na retenção dos teores de água, energia, 

proteínas e minerais no organismo da porca. Essa reserva é feita com vista a um futuro 

catabolismo que poderá ocorrer na lactação, e faz com que a porca ganhe peso com 

facilidade. O peso dos fetos duplica no último mês de gestação e qualquer deficiência na 

ingestão diária de nutrientes ou de energia provoca a mobilização de reservas corporais da 
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porca e afecta negativamente o peso dos leitões ao nascimento. Desta forma, nos últimos 

30 dias de gestação é recomendado aumentar a quantidade diária de ração fornecida 

(Ludke, Bertol, & Scheuermann, 1998). 

 

2.4 Desenvolvimento muscular 

 

A carne é composta por tecido adiposo, conjuntivo e muscular sendo este último o maior 

componente da carne. A massa muscular produzida por um animal e a velocidade de 

crescimento dependem do número de fibras musculares (hiperplasia) que compõe um 

músculo e do diâmetro de cada fibra (hipertrofia). A qualidade da carne produzida é 

directamente influenciada pela frequência da ocorrência de cada tipo de fibra muscular, 

sendo determinantes no metabolismo pós-morte de transformação do músculo em carne. 

Nos suínos, as fibras primárias estão presentes aos 38 dias de gestação e o seu número 

cresce gradualmente até aos 60 dias. A formação das fibras secundárias começa 

aproximadamente no dia 50 de gestação, completando o processo de hiperplasia aos 90 

dias (Dwyer, Stickland, & Fletcher, 1994). O número de fibras musculares primárias e 

secundárias formadas até ao dia 90 determinam o número total de fibras musculares ao 

nascimento. Animais com um baixo número de fibras musculares crescem menos do que 

animais com um número de fibras mais elevado. Indicando que o maior número de fibras é 

um pré-requisito para um bom crescimento (Dwyer, Fletcher, & Stickland, 1993). Foxcroft 

(2008) concluiu que porcos com baixo peso ao nascimento apresentam menor número total 

de fibras musculares, bem como menores percentagens de tecido muscular, comparando 

com leitões com peso superior ao nascimento. 

Um reduzido número de fibras musculares restringe o potencial de crescimento pós-natal, 

permitindo depositar maiores quantidades de gordura. A tendência para uma pior qualidade 

da carne em termos de tenrura e da capacidade de retenção de água é observada nos 

matadouros em leitões mais pequenos ao nascimento, podendo estar associado com a 

acelerada hipertrofia das fibras musculares devido ao reduzido número de fibras (Rehfeldt, 

Tuchscherer, Hartung, & Kuhn, 2008). 

Num estudo realizado por Dwyer, Stickland, & Fletcher (1994) foi sugerido que o número 

médio de fibras secundárias numa ninhada de porcos pode ser melhorado aumentando a 

quantidade de ração consumida pelas reprodutoras (de 2,5kg/dia/porca para 5 kg/dia/porca) 

durante os dias 25 a 50 da gestação. A ração utilizada foi a mesma, com 17% de proteína, 

6,5% de fibra e 12,5 MJ de energia/kg. Os porcos cujas mães tiveram este regime alimentar 

apresentaram melhores taxas de crescimento e índices de conversão mais baixos (Dwyer, 



 

20 
 

Stickland, & Fletcher, 1994). No entanto, neste estudo não estão presentes os resultados 

económicos, ou seja, se o melhor desenvolvimento dos leitões terá compensado a 

excessiva quantidade de alimento diário fornecido às porcas, uma vez que, a alimentação 

representa a maior parcela dos custos totais de uma exploração. No Gráfico 7 é possível 

verificar que o consumo individual e diário (kg) de ração durante a gestação não deve 

exceder os 4 kg, mesmo para porcas com uma baixa condição corporal.  

2.5 Peso ao nascimento, Crescimento e Qualidade da carcaça 

 

Diversos estudos têm mostrado que leitões mais leves ao nascimento têm um 

desenvolvimento pós-natal comprometido, apresentando uma maior mortalidade até ao 

desmame, bem como uma carcaça de pior qualidade. Assim, o peso ao nascimento está 

directamente relacionado com a qualidade do leitão (Beaulieu, Aalhus, Williams, & Patience, 

2010). Ninhadas com maior variação de peso ao nascimento apresentam também maiores 

variações de peso ao desmame. Num estudo realizado por Foxcroft (2008) concluiu-se que 

os leitões que nasceram com menos peso precisaram de 12 dias a mais para obter o 

mesmo peso de abate que os leitões que nasceram com um peso superior, e a sua 

eficiência alimentar foi inferior. Com a agravante de que a qualidade da carcaça bem como 

da carne foram inferiores, apresentando uma menor pontuação em termos de tenrura da 

carne. 

Ao nascimento, os leitões enfezados podem pesar apenas metade, ou um terço dos leitões 

mais pesados da ninhada, sendo que, em algumas ninhadas, a maior parte dos leitões têm 

baixo peso ao nascimento (< 1,1kg). Principalmente quando uma parte ou a maioria do 

período gestacional é submetido a algum tipo de stress ambiental (temperaturas altas, ou 

baixas ou doença). Os principais órgãos envolvidos na digestão e utilização de nutrientes 

nos leitões enfezados (intestino delgado e músculo esquelético) sofrem de stress oxidativo e 

são desproporcionadamente mais pequenos que os dos leitões maiores dessas mesmas 

ninhadas (Wu, et al., 2010). 

O peso ao nascimento da maior parte dos leitões em ninhadas com mais de 15 leitões é 

relativamente baixo. Do mesmo modo, a variação do peso ao nascimento na mesma 

ninhada é relativamente baixa nestas ninhadas maiores porque a capacidade uterina dos 

suínos não é capaz de suportar um peso maior ao nascimento. Num outro extremo, 

ninhadas com menos de 10 leitões não terão sofrido de um aglomerado extremo intra-

uterino no início da gestação e por isso mesmo, a média do peso ao nascimento tende a ser 

maior nestes leitões (Foxcroft, 2008). 
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A homogeneidade dos pesos dos leitões ao nascimento é conseguida com uma homogénea 

distribuição dos fetos no dia 30 de gestação, sugerindo que uma insuficiente taxa de 

crescimento dos fetos se desvie da trajectória normal logo no início da gestação (Silva, 

2012). 

A selecção genética para aumentar o tamanho das ninhadas durante as últimas décadas 

diminuiu o peso médio ao nascimento, o que resulta maioritariamente de uma maior 

competição dos fetos no útero também reflectida por uma correlação inversa entre o peso 

ao nascimento e o tamanho da ninhada. O peso ao nascimento e a sua variação dentro da 

ninhada, para além de serem importantes factores económicos em suinicultura (Rehfeldt, 

Tuchscherer, Hartung, & Kuhn, 2008), são também relevantes no sentido em que estão 

positivamente correlacionados com a mortalidade pré-desmame. Em ninhadas com grandes 

variações na uniformidade do peso ao nascimento, os leitões menores são excluídos do 

acesso aos tetos funcionais e produtivos, devido à sua desvantagem ao competir com 

leitões maiores pelos melhores tetos. Desta forma, estes leitões apresentam menor ingestão 

de colostro e de leite, provocando uma menor aquisição de imunidade passiva. Têm um 

nível nutricional inferior com menos reservas de energia, estando desta forma mais 

susceptíveis à hipotermia. 

.A mortalidade pré-natal e os leitões IUGR continuam a ser problemas significativos, por 

esses motivos, aumentar o crescimento e o desenvolvimento embrionário e fetal é 

importante para optimizar a eficiência da produção suinícola (Wu, et al., 2010). 

 

2.6 Importância do Colostro 

 

Em todos os mamíferos o período perinatal é caracterizado por modificações importantes 

em várias funções fisiológicas associadas a mudanças abruptas no metabolismo de energia 

e nutrição. O leitão nasce com baixas reservas energéticas e desprovido de protecção 

imunitária. Ao nascimento é exposto a agentes patogénicos e a um ambiente frio, por isso, 

deve adquirir protecção imunitária através da ingestão de colostro, activar os mecanismos 

responsáveis pela produção de calor e fornecer energia para os tecidos produtores de calor. 

A ingestão de colostro na quantidade suficiente para suprimir as necessidades energéticas 

do leitão é o principal factor decisivo na sobrevivência do mesmo, uma vez que, as maiores 

perdas neonatais ocorrem nos primeiros dois dias de vida, antes da aquisição da 

imunoglobulina (Ig) maternal para protecção imunitária (Dividich, Rooke, & Herpin, 2005). 

O colostro é a primeira secreção libertada pela glândula mamária. A sua produção é 

contínua durante o parto e começa a ser descontínua com a amamentação a ocorrer a 
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intervalos regulares de 40-60 minutos. A nutrição precoce é de vital importância para o 

leitão, que geralmente começa a mamar 20-30 minutos após o nascimento. A quantidade de 

colostro ingerida pelo leitão é dependente da capacidade da porca para produzir colostro, e 

do leitão para alcançar e extrair o colostro do úbere (Dividich, Rooke, & Herpin, 2005). 

O peso ganho pela ninhada nas primeiras 24 horas é um bom indicador da quantidade de 

colostro consumida pelo leitão e, por isso, produzida pela porca. Uma característica 

importante da produção de colostro é ser altamente variável. Partos prematuros (110-111 

dias) reduzem a produção de colostro em 40% (Dividich, Rooke, & Herpin, 2005). 

Dentro da mesma ninhada o consumo individual de colostro varia consideravelmente. É 

independente da ordem de nascimento, mas está positivamente relacionado com o peso ao 

nascimento e negativamente com o tamanho da ninhada (Dividich, Rooke, & Herpin, 2005). 

Devido à relação positiva existente entre o desenvolvimento da actividade imunitária e a 

aquisição de imunidade passiva, é sempre desejável um maior nível de imunidade passiva 

(Dividich, Rooke, & Herpin, 2005). 

A nutrição pode afectar a produção de colostro quer pelo desenvolvimento da glândula 

mamária, quer por mecanismos de controlo da secreção de colostro no final da gestação 

(Farmer & Quesnel, 2009). 

Os leitões recém-nascidos dependem da transferência de várias vitaminas e minerais via 

colostro. Têm havido várias tentativas para aumentar as concentrações de minerais e 

vitaminas nas secreções de colostro através da nutrição de suínos. O armazenamento de 

vitamina E no tecido adiposo da porca tem uma boa influência na sua concentração no 

colostro, e é possível aumentar a concentração de vitamina E no colostro através ao 

aumento da concentração desta vitamina na dieta de gestação (Farmer & Quesnel, 2009). 

Estudos realizados (Farmer & Quesnel, 2009) demonstraram que um aumento nas 

quantidades das vitaminas A, C ou E no alimento de gestação aumentaram a eficiência de 

absorção da IgG pelos leitões, e sugeriram que a selecção genética, a manipulação 

hormonal e a nutrição da porca durante a gestação são potenciais abordagens para 

melhorar a quantidade e/ou qualidade da produção de colostro pela porca. 
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3. Material e Métodos 

3.1 Caracterização da Exploração 

 

A Coutalto (Imagem 1) é uma exploração que pertence à Agrupalto – Agrupamento de 

Produtores Agropecuários, S.A.. Localiza-se a 5 km de Benavente, na estrada nacional 118. 

No total tem 10 hectares, mas apenas 3 são utilizados para a produção suinícola. Trata-se 

de uma produção intensiva de suínos, em ciclo fechado, com 320 porcas reprodutoras, em 

bandas semanais. Nesta exploração trabalham 4 pessoas, um responsável da exploração e 

três tratadores de animais. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://maps.google.com.br/ Dia 10/07/13 

 

 

(https://maps.google.com.br) 

Esta exploração contém um efectivo de 2 varrascos e 320 reprodutoras e tem como 

objectivo produzir animais para abate, possuindo dessa forma todas as instalações 

necessárias desde o nascimento dos leitões até ao seu acabamento. Entre as instalações 

presentes, incluem-se: quarentena, onde se alojam as futuras reprodutoras quando chegam 

à exploração; gestações onde se realizam as cobrições e onde as reprodutoras 

permanecem quando estão gestantes; maternidades, onde se realizam os partos e nas 

quais as porcas estão com os leitões até ao desmame; recrias para onde os leitões vão 

após serem desmamados e pré-engordas e engordas, onde se realiza o acabamento dos 

porcos nascidos e produzidos na exploração. Todas estas instalações têm as condições e 

as dimensões previstas pelo Bem-Estar animal (D.L. 48/2006, de 1 de Março). Existem 

ainda, dois balneários; um necrotério, onde são colocados os cadáveres a uma temperatura 

Legenda da imagem: 

1 – Gestações 

2 – Maternidades 

3 – Recrias 

4 – Pré-engordas 

5 – Engordas 

6 – Quarentena 

7 – Lagoas para 

tratamento de efluentes 

8 – Separadora 

9 – Necrotério 

10 – Balneários 

S1 – Silos da gestação 

e maternidade 

S2 – Silos da pré-

engorda e 800 

S3 – Silos da engorda 

Imagem 1 - Fotografia satélite da Coutalto 

https://maps.google.com.br/
https://maps.google.com.br/
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entre 0 e 5⁰C, sendo semanalmente recolhidos por uma empresa especializada; uma estufa 

para conservação do sémen, que está a uma temperatura entre 15 e 16⁰C; um frigorífico 

para armazenamento de vacinas e de alguns medicamentos que necessitam de 

conservação no frio; uma balança, que é utilizada para pesar leitões ao desmame (4 

semanas) e à saída da recria (10 semanas); existem ainda 3 lagoas e uma separadora para 

o tratamento de efluentes. 

Na Tabela 2 apresentam-se alguns resultados técnicos mensais da exploração no período 

que decorreu desde Janeiro a Agosto de 2013, por anteceder ao início do ensaio e ao início 

dos partos. O Índice Produtivo corresponde ao número de leitões desmamados por porca 

produtiva e por ano; os Nascidos Totais (NT) são os leitões nascidos por porca por ciclo 

produtivo, incluem-se os leitões nascidos vivos, mortos e mumificados, para tal divide-se o 

número de leitões nascidos pelo número de partos em cada mês, o mesmo se faz para os 

Nascidos Vivos (NV) por porca e por ninhada obtendo-se com este parâmetro o resultado 

final da gestação; os leitões Desmamados por porca e por ciclo produtivo são indicados por 

Desm.; o Intervalo desmame cobrição fecundante (IDCF) corresponde ao intervalo entre 

o desmame e uma nova cobrição fecundante, período durante o qual a porca é considerada 

improdutiva; a Taxa de Partos (%Partos) calcula-se dividindo o número de porcas paridas 

pelo número de porcas cobertas e multiplica-se por 100, ou seja, a fertilidade aparente; a 

Mortalidade na maternidade expressa a percentagem de leitões mortos por porca durante a 

lactação. Para todos estes parâmetros foi calculada a média para o mesmo período de 

tempo, a fim de se poder comparar com os objectivos pretendidos na Agrupalto. Na Tabela 

2 são também apresentados estes objectivos, que correspondem a valores mínimos para o 

Índice de Produção, número de leitões nascidos (totais e vivos) e desmamados, bem como 

para a taxa de partos, no entanto, para o IDCF e taxa de mortalidade correspondem a 

valores máximos, ou seja, representam um limite aceitável, a partir do qual será preciso 

prestar a devida atenção. 

Para além destes parâmetros, a Coutalto apresenta uma taxa de mortalidade de 2 a 3% nas 

recrias e de 2% nas engordas. O peso dos leitões ao nascimento é em média de 1,5 

kg/leitão, e o peso médio de entrada nas engordas é de cerca de 27 kg por animal. 
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Tabela 2 - Resultados Técnicos da Coutalto no período de Janeiro a Agosto de 2013 

 

Relativamente às instalações, as gestações possuem celas individuais onde são realizadas 

as cobrições e onde as reprodutoras permanecem durante os primeiros 30 dias de 

gestação, e parques onde são alojadas em grupos até cinco dias antes do parto. Existem 

ainda 4 parques com diversas finalidades, por exemplo, para o alojamento de um varrasco 

que é utilizado para a detecção de cio, para colocar as reprodutoras quando são 

desmamadas e até ao aparecimento do cio, para colocar porcas de refugo, ou ainda para 

colocar porcas atrasadas. O alojamento das porcas em grupo nestes parques estimula o 

reaparecimento do cio, por estarem próximas de um macho maduro e activo e por terem 

espaço para se movimentarem e contactarem entre elas (Whittemore, 1993 citado por Sena, 

2011). 

Os leitões são desmamados após 4 semanas de lactação. Nesse dia (todas as quintas-

feiras) as porcas são colocadas nos referidos parques da gestação e fazem jejum (não 

comem no dia do desmame), e os leitões são transferidos para as recrias. A partir deste dia 

começa a fazer-se a detecção de cios, através da observação do comportamento animal, e 

se necessário a porca é levada ao varrasco. O método de cobrição utilizado é a 

inseminação artificial cervical. Geralmente, só começam a fazer cio ao Domingo, ou seja, 

três dias após o desmame. Cerca de 20% das porcas são inseminadas neste dia, e as 

restantes até quarta-feira, com um intervalo de desmame-cio de seis dias. Quando estão em 

cio, são colocadas nas celas individuais. A detecção dos cios é feita de manhã, até às 10 

horas, e as porcas que manifestem sinais de cio são inseminadas à tarde (às 14 horas). A 

segunda inseminação é realizada à mesma hora do dia seguinte, fazendo um intervalo de 

24 horas entre inseminações. As inseminações contemplam não só o grupo de porcas à 

cobrição, cerca de 10 a 15, como também marrãs que vão ser cobertas pela primeira vez, e 

alguma porca que possa ter ficado atrasada (ainda não fez cio), que tenha abortado ou feito 

Índice 

Produção
NT NV Desm. IDCF %Partos

%Mortalidade 

Mat.

Janeiro 25,86 12,09 11,83 11,15 6,6 89,4% 11,10%

Fevereiro 25,58 12,04 11,86 10,90 8,4 89,9% 11,10%

Março 26,04 11,93 11,64 10,95 8,6 88,7% 10,50%

Abril 25,98 11,99 11,70 10,74 9,8 88,3% 10,10%

Maio 24,82 12,33 11,80 10,84 8,7 85,7% 9,50%

Junho 25,06 12,23 11,74 10,86 8,7 84,8% 9,80%

Julho 24,83 12,32 11,84 10,73 8,4 85,2% 10,20%

Agosto 25,43 12,34 11,92 10,82 8,2 85,6% 10,60%

Média 25,45 12,16 11,79 10,87 8,4 87,2% 10,36%

Objectivo 25 12,90 12,05 10,70 8,5 86,0% 10,00%
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reabsorção embrionária (até aos 24-25 dias de gestação). Neste último caso, a porca só 

será inseminada caso não manifeste sinais de infecção, de contrário será tratada e só 

utilizada no próximo cio. No total, o grupo a inseminar não deverá exceder as 18 porcas por 

semana, devido aos lugares disponíveis na maternidade quando se aproximar o momento 

do parto. 

Ao 23º dia de gestação é realizado o diagnóstico de gestação por ecografia com 98% de 

fiabilidade, que permite identificar as vesículas embrionárias. É utilizado um ecógrafo e uma 

sonda própria com um gel de ecografia que se aplica na zona da virilha da porca. 

Após 30 dias de gestação as porcas passam a ser alojadas em grupos homogéneos, só se 

voltando a movimentar para as maternidades, entre 3 a 5 dias (quando estas estiverem 

lavadas e desinfectadas, a fim de diminuir a carga microbiana) antes da data prevista do 

parto. É fundamental um acompanhamento diário aos animais, para garantir que todos 

tenham acesso a água e comida, principalmente quando alojados em grupo. 

No dia do desmame, após se retirarem as porcas das maternidades, os leitões são pesados 

e passados para as salas de recria, dividindo-se por sexo, sendo que, cada banda semanal 

ocupa uma sala. Às 10 semanas os referidos leitões são novamente pesados e passam 

para a pré-engorda onde permanecem 9 semanas até irem para as engordas. Na 

exploração, a engorda faz-se em duas fases e instalações distintas: o crescimento e o 

acabamento, por se utilizarem alimentos diferentes. 

Após o acabamento, os porcos são enviados para abate com 26 semanas e com 100-110 kg 

de Peso Vivo. Para tal são contratadas empresas de transporte de animais que 

semanalmente vão à Coutalto carregar cerca de 150 a 200 porcos, e os transportam até ao 

matadouro. 

Para além deste maneio que é a base para o funcionamento de uma exploração em ciclo 

fechado, há também um acompanhamento diário, e uma gestão fundamentais para a 

exploração, não apenas para proporcionar aos animais boas condições e conforto, mas 

como forma de a tornar produtiva. 

Relativamente ao maneio alimentar, este inicia-se às 8 horas da manhã com a alimentação 

das reprodutoras, sendo que nas gestações a alimentação é automática, e comem duas 

vezes seguidas (apenas o tempo das caixas encherem a segunda vez). Nas maternidades a 

alimentação é dada de forma manual, permitindo que se forneça o alimento de gestação às 

reprodutoras que ainda não tenham parido e o alimento de lactação às que já pariram. Após 

a alimentação das reprodutoras é dada a alimentação aos leitões e porcos de engorda. O 

pré-starter como vem em sacos de 25 kg, é dado “à mão”, quanto aos restantes tipos de 
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alimento, no pós-desmame e nas engordas, são dados de forma automática, uma vez que 

são fornecidos a granel. Após a alimentação de todos os animais inicia-se o maneio diário 

da exploração, onde é feita a detecção de cios, assistência aos partos, observação animal – 

ver se há animais doentes e caso seja preciso, tratá-los. 

Além do maneio alimentar, reprodutivo e produtivo dos animais, há também um maneio 

higio-sanitário que é fundamental para a produção. Este maneio passa por lavar, desinfectar 

e manter as instalações em boas condições, e por vacinar e desparasitar os animais de 

acordo com o plano de vacinas e de desparasitações da Coutalto (anexo I). 

Para ajudar na gestão técnica desta empresa a fim de se poder quantificar e analisar a 

produtividade numérica da mesma, realizam-se movimentos semanais, onde constam 

entradas e saídas de animais, bem como, ordens de serviço onde se descreve tudo o que 

aconteceu naquela semana em termos de cobrições, nascimentos, desmames, entradas na 

engorda. No final de cada mês fazem-se as existências, ou seja, faz-se a contagem de 

todos os animais existentes na exploração, bem como de toda a ração presente, quer seja 

nos silos, ou em sacos. Este controlo de informação permite gerir a exploração com maior 

eficiência, pois torna possível estimar consumos e obter índices produtivos. 

As porcas reprodutoras são provenientes do núcleo de selecção da Topigs Portugal SA, da 

linha materna TOPIGS 40, são porcas híbridas (F1) com base na linha A (tipo Large White) 

e na linha B (linha sintética) (Topigs, 2013). 

As inseminações são realizadas com sémen proveniente da AIM CIALA, da raça Pietran, 

que se caracteriza por ser resistente ao stress, por ter uma boa homogeneidade das 

ninhadas, bom crescimento e boa qualidade da carne (Aim Ciala, 2013). O sémen é 

recebido na exploração duas vezes por semana, às segundas-feiras e às quintas-feiras, 

sendo de imediato colocado na estufa de conservação. 

As futuras reprodutoras chegam à exploração com 6 meses de vida e com um peso vivo 

compreendido entre os 100 e os 105 kg, mantidas na quarentena durante 8 semanas até 

atingirem as características necessárias para serem inseminadas pela primeira vez, quando 

têm 8 - 9 meses, e já fizeram pelo menos 2 cios, com 135-145 kg de peso vivo, com uma 

condição corporal entre 2,5 e 3, e quando estiverem bem adaptadas à exploração (plano 

profiláctico em dia). De 4 em 4 semanas a Coutalto recebe 10 porcas novas, de modo a 

manter uma taxa anual de reposição de cerca de 45%. 

As reprodutoras estão em produção até terem feito uma média de 7 partos. Após esta idade 

são refugadas, exceptuando alguns casos em que apesar da idade reprodutiva já ter sido 
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Leitões
Porcos de 

Engorda

Futuras 

Reprodutoras
Porcas Varrasco

0 - 4 semanas: 

Leite materno e 

Leitão TOP (849) 

a partir do 5º dia 

de vida

10 -19 semanas: 

Alimento de 

arranque de 

engora, 25 - 30 kg 

de AGP A (801)

Gestação: 2, 5 - 2,8 kg/dia 

de AGP 30 (830)

4 - 6 semanas: 

4,5 - 5 kg de 

Leitão TOP

85 dias de Gestação - Final 

da Gestação (3-5 dias 

antes do parto): 3 - 3,5 

kg/dia de AGP 30 (830)

Pré-Parto (na 

maternidade): 2,7 kg/dia de 

AGP 30 (830)

Após o parto: aumenta-se 

gradualmente até 4 - 5 kg/dia 

de AGP 31 (831)

2 kg/dia AGP 30 

(830)

6 - 10 semanas: 

20 -25 kg de AGP 

00 (800)

19 - 26 semanas: 

Alimento de 

crescimento de 

engorda, 170 kg 

de AGP B (815)

6 - 8/9 meses (entrada 

na gestação): 2,8  - 3 

kg/ dia de AGP FR 

(829)

atingida, a sua produção é de facto muito boa. A Coutalto refuga em média 10 reprodutoras 

todos os meses. O refugo de reprodutoras pode então dever-se a: 

 Atingiram o limite da sua produção, 

 Baixa Produtividade – neste caso é necessário ter em atenção que não se 

refuga uma reprodutora sem que primeiro se analise bem a situação, ou seja, 

só em situações repetentes, ou casos que não possam ser solucionados, 

 Doença/Traumatismo – dependendo da gravidade da situação (por exemplo, 

no caso de um prolapso rectal o mais certo é que se tenha de refugar a 

porca). 

Em baixo (Quadro 1) apresenta-se o Plano Alimentar utilizado na Coutalto com os valores 

estimados consumidos por animal. Nos leitões e porcos de engorda os consumos 

apresentados referem-se à quantidade consumida por animal para cada período, e nas 

porcas e varrasco apresentam-se os consumos diários por animal. Este plano pode sofrer 

alterações, especialmente no que diz respeito à quantidade de alimento que é fornecido às 

reprodutoras, pois tem de ser adaptada ao animal em causa, tendo sempre em conta a fase 

produtiva em que se encontra e a sua condição corporal. Durante a gestação a alimentação 

das reprodutoras é feita com três níveis alimentares do mesmo alimento (830). O perfil 

nutricional destes alimentos é apresentado em anexo (Anexo II). 

 

Quadro 1 - Plano Alimentar da Coutalto 
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3.2 Regimes Alimentares 

 

Os alimentos utilizados neste ensaio experimental foram fabricados no Porto Alto – Rações 

para Animais, Crl com a fórmula da Tecnipec - Serviços Pecuários, S.A.. O alimento 

controlo, AGP 30 (830) é o alimento que habitualmente é utilizado na Coutalto para as 

porcas em gestação e o AGP 30X (830 X) é o alimento diferenciado, que foi fabricado 

especificamente para este ensaio. Na Tabela 3 estão apresentadas as matérias-primas que 

constituem estes dois alimentos (segundo informação de fabricante), e na Tabela 4 a sua 

composição química e valor nutritivo. No alimento 830-X os adsorventes de micotoxinas 

foram incorporados no premix (Tecnifeed gestação 1ª fase) e por isso não aparece o seu 

valor na tabela. 

As principais diferenças entre estes dois alimentos (com 88% de MS) centram-se no teor 

proteico, e, por conseguinte, num nível mais elevado de aminoácidos, e nas maiores 

quantidades de vitaminas (practicamente o dobro) do alimento 830-X comparativamente ao 

830. O valor energético do 830-X não difere muito do 830 devido aos problemas que estão 

associados a um elevado consumo energético na primeira fase da gestação. 

Tabela 3 - Matérias-primas dos Alimentos Utilizados no Ensaio 

Matéria - Prima (%) 830 830 - X 

Cevada 7,545 5 

Milho 45 48,727 

Trigo Mole 6,182 5 

Sêmea de Trigo 20 14 

Soja 46% 6,455 9,545 

Girassol 29% 3,818 12 

Bagaço de Palmiste 5   

Luzerna Desidratada 1,75 1,909 

Banha de Porco 0,5 1 

L Lisina HCL 0,118 0,2 

Carbonato de Cálcio 2,091 1,591 

Fosfato Monocálcico 0,5 0,591 

Sal 0,4 0,4 

Tecnifeed Gestação 1ª 
Fase 

  0,455 

Tecnimix 830 0,455   

Antifúngico (Lucta Mould 
HC) 

0,025   

Adsorvente de Micotoxinas 
(Mycosorb A+) 

0,05   
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Tabela 4- Composição química e Valor nutritivo dos Alimentos utilizados no ensaio 

(Segundo informação de fabricante) 

 

Nutrientes 830 830 - X 

Proteína Bruta (%) 13,00 14,94 

Gordura Bruta (%) 3,35 3,77 

Amido (%) 40,03 39,52 

Açúcares (%) 2,70 2,72 

Fibra Bruta (%) 6,17 6,79 

Fibra neutro-detergente (%) 20,54 18,63 

Ácido Linoleico (%) 1,53 1,61 

Lisina (%) 0,62 0,79 

Metionina (%) 0,22 0,27 

Metionina + Cistina (%) 0,47 0,55 

Treonina (%) 0,48 0,57 

Triptofano (%) 0,15 0,18 

Fósforo Disponível (%) 0,24 0,24 

Fósforo Total (%) 0,63 0,64 

Cálcio (%) 1,00 0,84 

Cálcio/Fósforo  1,58 1,32 

Cloro (%) 0,32 0,33 

Sódio (%) 0,18 0,18 

Cobre (ppm) 22,60 24,08 

Ferro (ppm) 183,93 192,19 

Zinco (ppm) 122,50 126,49 

Selénio (ppm) 0,30 0,33 

Vitamina A (UI/Kg) 12 000 000 20 000 000 

Vitamina D3 (UI/Kg) 1 000 000 3 600 000 

Vitamina E (UI/Kg) 50 000 100 000 

Vitamina B12 (µg) 25 000 150 000 

Ácido Fólico (ppm) 2 000 6 000 

Proteína Digestível (%) 10,71 12,86 

Energia Digestível (kcal/kg) 2 993 3 050 

Energia Metabolizável (kcal/kg) 2 891 2 924 

Energia Net (kcal/kg) 2 103 2 138 
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3.3 Ensaio Experimental 

 

Na componente experimental desta tese, estudou-se o efeito que um alimento diferenciado 

fornecido na primeira fase da gestação tem ao nível dos leitões. Para tal utilizou-se um total 

de 40 porcas, das quais 20 fizeram parte do grupo controlo (alimentadas com a ração de 

gestação habitual – AGP 30) e as restantes 20 fizeram parte do grupo teste (alimentadas 

com a nova ração de gestação – AGP 30 X). 

Para a realização do ensaio foram feitas três repetições, pois devido à estrutura da 

exploração não seria possível ter 40 reprodutoras numa só repetição. A primeira repetição 

tem 15 porcas, das quais 7 pertencem ao tratamento controlo, e 8 ao tratamento teste. A 

segunda repetição tem 13 porcas, 7 do tratamento controlo, e 6 do tratamento teste. A 

última repetição tem 12 porcas, 6 em cada um dos tratamentos. No Quadro 2 é possível ver 

de forma simplificada como se realizou o ensaio (no ano de 2013), sendo que o seu início 

corresponde ao 1º dia em que o alimento teste foi fornecido e o fim corresponde ao último. 

Este alimento foi fornecido às porcas do tratamento teste durante uma média de 33 dias. O 

prolongamento do ensaio para além dos 30 dias deveu-se há falta de espaço para transferir 

as reprodutoras para um alojamento em grupo, uma vez que, teria sempre de ficar uma cela 

de intervalo entre a primeira porca de cada um dos tratamentos para evitar mistura de 

alimentos (comedouro corrido). 

 

 

A divisão das porcas pelos dois tratamentos foi feita com vista à sua homogeneidade, quer 

em termos de número de partos, de condição corporal e de produtividade.  

Os dados produtivos das porcas utilizadas no ensaio encontram-se em anexo. No anexo III 

apresentam-se os dados relativos ao tratamento controlo e no anexo IV os dados relativos 

às porcas do tratamento teste. Relativamente ao número de ordem de parição (Tabela 5), 

as porcas foram divididas de forma relativamente homogénea pelos dois tratamento. Apesar 

de, em média, as porcas na Coutalto estarem em produção até ao 7º ciclo produtivo, a sua 

vida produtiva poderá ser prolongada caso sejam boas produtoras, o que foi o caso das 3 

Repetição Desmame Início Ensaio Fim Ensaio Duração Ensaio (dias) 

1 
9 De Maio 

(semana 19) 
10 De Maio 17 De Junho 36 

2 
16 De Maio 
(semana 20) 

17 De Maio 19 De Junho 31,6 

3 
23 De Maio 
(semana 21) 

24 De Maio 
25 E 26 De 

Junho 
31 

Quadro 2 - Esquematização do Ensaio 
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1 2 3 Total 1 2 3 Total

1 1 4 0 5 2 2 1 5 10

2 1 2 2 5 2 0 3 5 10

3 1 0 1 2 1 1 1 3 5

4 1 0 1 2 1 1 0 2 4

5 1 0 0 1 1 0 0 1 2

6 2 0 0 2 1 1 0 2 4

7 0 0 1 1 0 1 0 1 2

8 0 1 0 1 0 0 0 0 1

9 0 0 0 0 0 0 1 1 1

10 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Total 

Ensaio

Número 

ciclos

Tratamento Controlo Tratamento Teste

1 12,5

2 11,7

3 12,9

Total 12,3

1 12,0

2 12,9

3 11,9

Total 12,2

Tratamento 

Teste

Tratamento 

Controlo

1 11,7

2 11,7

3 12,5

Total 12,0

1 11,7

2 12,6

3 11,5

Total 11,9

Tratamento 

Controlo

Tratamento 

Teste

porcas utilizadas no ensaio que têm mais de 7 ciclos produtivos. No que diz respeito ao 

número médio de nascidos totais por porca por ninhada (Tabela 6), o valor é semelhante 

nos dois tratamentos, 12,3 para o tratamento controlo e 12,2 no tratamento teste, bem como 

o número médio de nascidos vivos por porca (Tabela 7), 12,0 para o primeiro, e 11,9 para 

o último. A taxa de mortalidade de leitões em fase de aleitamento é de 8,5% para o 

tratamento controlo e 7,6% para o teste (Tabela 8). O desmame do tratamento controlo é 

em média de 11,2 leitões por porca, e no tratamento teste igualmente de 11,2 (Tabela 9). 

Tabela 5 - Número de ordem de parição das porcas no início do ensaio 

 

Tabela 6 – Número de nascidos totais por porca e por ciclo produtivo 

 

 

 

 

 

Tabela 7 - Leitões nascidos vivos por porca e por ciclo produtivo 
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1 10,8

2 6,2

3 7,7

Total 8,5

1 7,1

2 7,8

3 8,0

Total 7,6

Tratamento 

Controlo

Tratamento 

Teste

1 10,9

2 11,3

3 11,4

Total 11,2

1 11,2

2 11,5

3 11,0

Total 11,2

Tratamento 

Controlo

Tratamento 

Teste

Tabela 8 – Taxa de Mortalidade (%) de leitões na maternidade 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 - Leitões desmamados por porca e por ciclo produtivo 

 

 

 

 

 

Nos dias de desmame das três repetições, as porcas foram movidas das maternidades para 

os parques existentes na gestação para o efeito, sendo que cada tratamento ocupou um 

parque. O maneio foi igual para os dois tratamentos e em conformidade com o maneio da 

exploração onde se realizou o ensaio, por isso, no dia do desmame as porcas não 

comeram. Para garantir que cada porca tivesse à sua disposição a quantidade de alimento 

necessária, no dia a seguir ao do desmame foram movidas para as celas individuais. Uma 

vez que o maneio foi igual para os dois tratamentos, e que a única diferença residiu no 

alimento fornecido, foi dada a mesma quantidade por animal, ou seja, 2,8 kg/porca/dia. A 

alimentação do tratamento controlo foi feita de forma automática e como é costume na 

Coutalto, ou seja, duas refeições diárias, seguidas (2 x 1,4 kg alimento/porca). Já no 

tratamento teste o alimento foi-lhes fornecido de forma manual, e numa única refeição. O 

fornecimento do alimento em duas refeições diárias seguidas, ou seja, sem intervalo de 

tempo (apenas o tempo dos comedouros encherem a segunda vez) é importante 

principalmente quando as porcas estão alojadas em grupos, com vista a melhorar o bem-

estar animal, diminuindo o stress e as hierarquias. 

Quando as porcas foram transferidas para os parques de gestação com alojamento em 

grupo, começou a ser-lhes fornecido o alimento de gestação habitual - AGP 30 (830) - de 

forma automática, na mesma quantidade. 
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O sémen utilizado durante o ensaio foi o mesmo nos dois tratamentos (ver anexo V), ou 

seja, apesar de se utilizar sémen de diferentes varrascos nos vários saltos, em cada salto foi 

usado o mesmo sémen nos dois tratamentos. Trinta por cento das porcas foram 

inseminadas com uma terceira dose de sémen por ainda evidenciarem sinais de cio. No 

anexo VI apresentam-se alguns dados relativos às inseminações realizadas. 

A partir do 23º dia pós inseminação foram feitos diagnósticos de gestação e duas porcas 

deixaram de pertencer ao ensaio, por não estarem gestantes. Ambas do tratamento teste, 

mas de diferentes repetições, desta forma, o ensaio ficou com 38 porcas, sendo que 20 são 

do tratamento controlo e 18 do tratamento teste. A primeira, da semana dezanove, aquando 

da realização das inseminações tinha feito um cio duvidoso e após 10 dias apresentou 

corrimento (branco), portanto, já era expectável que não estivesse gestante. A segunda 

porca que saiu do ensaio pertencia à semana 20, e não se chegou a fazer diagnóstico de 

gestação, pois passados 24 dias de ter sido inseminada voltou a fazer cio. 

O alojamento das porcas em grupo foi realizado de acordo com o tratamento a que 

pertenciam, para facilitar a identificação do animal, caso perdesse os brincos de 

identificação (nacional e de trabalho). Trinta dias antes do parto foi aumentada a quantidade 

de alimento fornecido, ou seja, passaram a comer entre 3 a 3,5 kg de AGP 30 (830) por dia, 

consoante a sua condição corporal. Todas as movimentações de animais foram feitas de 

forma a não provocar qualquer tipo de stress no animal, como aliás é prática comum na 

exploração. 

Após a entrada na maternidade continuaram a comer AGP 30 (830) até ao dia do parto, mas 

em menos quantidade, 2,7 kg por dia, para evitar quaisquer tipos de problemas. Ao parirem 

mudaram de alimento e começaram com a ração de lactação – AGP 31 (831) – específica 

para esta fase. Durante a lactação, a quantidade de alimento fornecida varia muito 

consoante a porca e o tamanho da ninhada, no entanto, há um aumento gradual das 

quantidades fornecidas até uma média de 4 – 5 kg de AGP 31. 

Quanto ao maneio realizado na maternidade, este passa principalmente por preparar 

previamente o ninho (com papel secante, material de nidificação – fitas de papel – 

colocação de candeeiros de aquecimento), dar assistência aos partos, verificar se é 

necessário fazer adopções, ou seja, retirar leitões a uma porca e colocá-los numa “mãe 

adoptiva” por estarem a ficar fracos, cumprir o plano profiláctico previsto, e ao nível 

medicamentoso, administrar por via intramuscular 10 mL de um antibiótico de largo espectro 

(Penicilina + Estreptomicina) para prevenir infecções urinárias e mamites após o parto. 

Relativamente aos leitões, faz-se o corte dos dentes e das caudas e a tatuagem com a 
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marca sanitária da exploração e administração por via intramuscular de ferro (1 mL) até aos 

três dias de idade. 

Os leitões foram pesados individualmente após o nascimento (quando já estavam secos) 

identificados e pesaram-se novamente às 24 horas. Assim foi possível ver a variação de 

peso individual dentro da mesma ninhada. Após 4 semanas de permanência nas 

maternidades com a mãe, realizou-se o desmame (5ª-feira), e neste caso, os leitões foram 

pesados por ninhada. 

3.4 Parâmetros Avaliados 

 

Durante as 4 semanas que os leitões e respectivas mães passaram nas maternidades foram 

anotados os dados que permitiram fazer uma análise sobre os parâmetros estudados. De 

entre os parâmetros estudados, podem-se diferenciar os que se referem à produtividade das 

porcas dos que se referem ao peso dos leitões. Os leitões foram pesados ao nascimento, às 

24 horas após o nascimento e ao desmame. 

Para avaliar a produtividade das porcas foram analisados os seguintes parâmetros: 

 Índice Produtivo das reprodutoras utilizadas no ensaio – refere-se ao número de 

leitões desmamados por porca por ano, no início do ensaio. 

 Gestação – duração da gestação (dias) das porcas 

 Nascidos totais – número de leitões nascidos totais por porca, incluem-se os 

nascidos vivos, mortos e mumificados. Esta variável expressa a prolificidade da 

porca. 

 Nascidos vivos – número de leitões nascidos vivos por porca 

 Nascidos mortos – número de leitões nascidos mortos por porca 

 Mumificados – número de leitões mumificados por porca 

 Mortos 48 horas – número de leitões que morreram até às 48 horas de vida, é um 

indicador da viabilidade dos leitões, uma vez que, leitões que nascem fracos têm 

menos probabilidade de sobreviver às primeiras 48 horas. 

 Mortos totais – mortalidade de leitões por porca até ao desmame (4 semanas) 

 Taxa de Mortalidade – percentagem de mortalidade por porca até ao desmame, que 

se calcula dividindo o número de leitões que morreram nesse período, pelo número 

de leitões nascidos vivos, e multiplica-se por cem. 

 Desmamados – número de leitões desmamados por porca 
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Relativamente ao peso dos leitões foram analisados os seguintes parâmetros: 

 Peso ao nascimento – peso médio (kg) do leitão ao nascimento 

 Peso às 24 horas – peso médio (kg) do leitão 24 horas após o nascimento, 

representa a maior/menor capacidade de ingestão do leitão e a qualidade de colostro 

da porca 

 Variação de peso 24 horas – ganho de peso médio (g) do leitão desde o nascimento 

até às 24 horas 

 Peso da ninhada ao desmame (kg) – representa apenas a média do peso das 

ninhadas ao desmame, depende do número de leitões desmamados e do seu peso. 

 Peso do leitão ao desmame (kg) – peso médio do leitão ao desmame 

 Idade de desmame – o desmame está agendado para que os leitões tenham 

aproximadamente 28 dias, mas sabendo que a gestação se pode prolongar, fazendo 

com que os leitões tenham menos idade ao desmame e, portanto, menos tempo em 

amamentação, considerou-se também esta variável na análise para verificar se 

existem diferenças significativas nos dois tratamentos. 

 

3.5 Análise Estatística 

 

Os resultados quer dos índices produtivos das porcas quer do peso dos leitões foram 

comparados por análise de covariância. O número de ordem de parição das porcas aquando 

do início do ensaio foi utilizado como covariável. Sempre que o valor de F da análise de 

covariância foi significativo, as médias ajustadas foram comparadas pelo teste da mais 

pequena diferença significativa. 

A análise estatística dos dados foi feita recorrendo-se ao procedimento GLM do programa 

SAS (SAS, 1991). 
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4. Resultados e Discussão 
 

4.1 Parâmetros Produtivos das Porcas 

 

Na Tabela 10 encontram-se os resultados da análise de covariância para os parâmetros 

produtivos das porcas. Estas variáveis dependentes foram analisadas para os dois tipos de 

tratamento, ou seja, tratamento 1 - controlo e tratamento 2 - teste, e consoante a repetição, 

sendo que existem três repetições para cada tipo de tratamento, uma vez que o ensaio foi 

realizado em três semanas consecutivas de inseminações. Os valores de R1, R2 e R3 

correspondem ao valor médio da variável em causa para cada repetição (1, 2 ou 3) que teve 

o tratamento 1 ou 2. Estes tratamentos diferenciam-se no alimento que foi fornecido às 

porcas no início da gestação, ou seja, do ponto de vista nutricional o tratamento teste 

consistiu em aumentar a ingestão de proteína, mantendo a ingestão de energia, uma vez 

que, a ingestão de quantidades muito elevadas ou, pelo contrário, muito baixas de energia 

nesta fase pode ser prejudicial para a implantação dos embriões (McDonald, Edwards, 

Greenhalgh, & Morgan, 2006). 
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Tabela 10 - Efeito do tratamento e da repetição nos parâmetros produtivos das porcas 

 

 

 (1) SEM: Desvio padrão da média. T: valor de P para o efeito do tratamento. R: nível de significância do efeito da repetição, TXR: nível de significância da 

interacção tratamento X repetição, Cov: nível de significância da covariável (nº de ordem de parição das porcas). 

Numa mesma linha as médias afectadas por uma mesma letra não diferem significativamente (P>0,05). 

 

 

  Tratamento 1   Tratamento 2      (1) 

 R 1 R 2 R 3 R 1 R 2 R 3 SEM T R T X R Cov 

Índice Produtivo 26,2 26,9 29,1 28,3 31,6 26,7 0,64 0,2626 0,4184 0,1084 0,4449 

Gestação (dias) 114,6 114,0 113,7 114,4 115,8 113,9 0,27 0,2296 0,1950 0,2414 0,0163 

Nascidos Totais 14,2 15,1 10,5 14,5 14,0 15,8 0,63 0,2314 0,6166 0,1274 0,2586 

Nascidos Vivos 13,1abc 14,6ac 9,5b 13,3abc 12,3abc 14,9c 0,56 0,3127 0,6228 0,0318 0,6105 

Nascidos Mortos 0,93 0,38 0,94 1,21 1,46 0,57 0,21 0,3992 0,7918 0,3704 0,0244 

Mumificados 0,15 0,13 0,00 0,00 0,21 0,33 0,07 0,5688 0,7992 0,4003 0,7876 

Mortos 48H 0,85 1,45 0,31 0,86 0,59 1,67 0,19 0,6628 0,9317 0,1001 0,8342 

Mortos totais 1,66ab 2,46a 0,17b 1,05ab 0,70ab 1,71ab 0,25 0,5809 0,5870 0,0448 0,1954 

Taxa Mortalidade (%) 13,0ac 20,5a 1,3b 10,5cb 5,3cb 15,0ac 1,62 0,6528 0,4075 0,0029 0,0595 

Desmamados 11,2 11,3 10,0 11,8 10,9 12,1 0,34 0,2630 0,8313 0,3953 0,1456 
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Para todos os parâmetros analisados referentes à produtividade das porcas, os efeitos do 

tratamento e da repetição não foram significativos, apenas se verificaram algumas 

interacções significativas, nomeadamente no número de nascidos vivos por porca e na 

mortalidade dos leitões. No que respeita à duração da Gestação (dias), tal como seria de 

esperar não se verificaram diferenças significativas. 

O Índice Produtivo corresponde ao número de leitões desmamados por porca e por ano, 

sendo que num ano cada porca tem em média 2,5 ninhadas. Os valores apresentados para 

este parâmetro são referentes ao início do ensaio, mostrando dessa forma que não se 

verificaram diferenças significativas entre as porcas dos dois tratamentos no que diz respeito 

à sua produção (P>0,05), com um índice produtivo médio de 27,4 para o tratamento controlo 

e 28,4 para o tratamento teste, demonstrando portanto, equilíbrio entre os dois grupos de 

porcas no início do ensaio. Na Tabela 2 apresentaram-se os resultados técnicos da Coutalto, 

bem como os objectivos que se pretendem superar, e verifica-se que quer as porcas 

utilizadas neste ensaio quer as restantes superaram o objectivo mínimo para o índice de 

produção de 25, indicando uma capacidade produtiva das porcas utilizadas no ensaio. 

Relativamente aos Nascidos Totais, ou seja o número total de leitões nascidos por porca, 

incluindo os nascidos vivos, mortos e mumificados, não existem diferenças significativas 

para qualquer um dos efeitos (P>0,05), no entanto, em termos numéricos o tratamento teste 

apresentou um maior número de NT por porca, 14,8, enquanto o controlo teve 13,3 NT por 

porca, possivelmente devido ao número extraordinariamente baixo na repetição 3 do 

tratamento controlo. O objectivo mínimo de NT por porca e por ciclo produtivo pretendido 

pela Agrupalto é de 12,9 (Tabela 2), desta forma, e apesar de no período de Janeiro a 

Agosto de 2013 o número médio de NT na Coutalto ter sido ligeiramente inferior ao 

pretendido, verifica-se que para as porcas do ensaio, independentemente do tipo de 

tratamento, este valor foi mesmo superado. Para os Nascidos Vivos por porca verifica-se 

uma interacção significativa entre o tratamento e a repetição (P<0,05), sendo que, o número 

médio de NV por porca foi de 12,4 para o tratamento controlo e 13,5 para o teste. O número 

de leitões nascidos vivos representa a prolificidade da porca, que depende de vários 

factores, nomeadamente da taxa de ovulação, da taxa de fertilização dos óvulos e da taxa 

de mortalidade embrionária e fetal (Charneca, 2010). A mortalidade embrionária e fetal é um 

factor importante, principalmente quando se perdem 40% dos embriões até ao parto, e que 

a maior parte destas perdas ocorre na primeira fase da gestação (Hafez, 1996). A ingestão 

de um alimento com 15% de PB não melhorou de forma significativa a sobrevivência dos 

embriões e, portanto, a prolificidade das porcas, sugerindo que a ingestão de 13% de PB é 

suficiente para o desenvolvimento embrionário e fetal. No Gráfico 8 é possível verificar que a 

diferença mais significativa de NV por porca se encontra na terceira repetição, 
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principalmente devido ao valor mais baixo no tratamento controlo, tendo sido também a 

única repetição a estar abaixo do objectivo mínimo de 12,05 NV/porca/ninhada fixado pela 

exploração (Tabela 2). Esta repetição apresenta um valor mais baixo de nascidos vivos e 

nascidos totais, principalmente devido a 3 porcas que pariram 9, 5 e 4 leitões nascidos 

vivos, respectivamente. Retirando estas porcas desta repetição, obtém-se um número médio 

de NV por porca de 13,3 leitões. Seria de esperar que estas porcas se encontrassem no 

limite da sua produção, ou seja, com um número de ciclos superior a 8, tal como foi sugerido 

por Hafez (1996), no entanto, o número de ciclos produtivos destas porcas foram de 10, 4 e 

2, e tiveram, respectivamente, 9 NV, 5 NV e 4 NV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita à mortalidade pré-natal não se verificaram diferenças significativas para os 

efeitos estudados (P>0,05). Depois do 50º dia de gestação, as perdas que ocorrem podem 

ter como resultado aborto, mumificação fetal ou nascidos mortos no parto, uma vez que até 

este momento ocorre a reabsorção embrionária (Hafez, 1996). No que respeita ao número 

de Nascidos Mortos por porca o tratamento controlo teve 0,75 e o teste teve 1,08 leitões 

nascidos mortos/porca. Considera-se aceitável um número de nascidos mortos por porca 

até 0,85, desta forma, o tratamento controlo apresentou em termos numéricos um melhor 

resultado e dentro dos limites aceitáveis. A mumificação é um processo que ocorre em 

leitões mortos intra-uterinamente após o início da solidificação do esqueleto, ocorrendo a 

reabsorção de fluidos fetais e as membranas dos leitões ficam enrugadas e secas 

(Charneca, 2010). O número de Mumificados/porca também não apresentou diferenças 

significativas (P>0,05). Este parâmetro teve uma pequena ocorrência, com apenas 2 

Gráfico 8 – Número médio de Leitões Nascidos Vivos/porca 
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mumificados para o controlo e 3 para o tratamento teste. Desta forma, não se pode afirmar 

que o tratamento teste tenha conseguido reduzir a mortalidade pré-natal. 

A mortalidade dos leitões nascidos vivos é um parâmetro também importante, uma vez que, 

a taxa de mortalidade dos leitões entre o nascimento e o desmame é um dos factores que 

pode influenciar de forma mais severa a produtividade numérica das porcas (Charneca, 

2010). Relativamente ao número de leitões Mortos por porca até às 48 horas, não se 

verificaram diferenças significativas para os dois tratamentos (P>0,05), sendo que o 

tratamento controlo apresentou em média 0,87 mortos/porca até às 48 horas e o teste teve 

1,04 mortos/porca até às 48 horas. Verificou-se ainda que, independentemente do 

tratamento, a maior mortalidade dos leitões em maternidade concentrou-se nas primeiras 48 

horas de vida, o que está de acordo com Dividich, Rooke, & Herpin (2005), que afirmam que 

a maioria das perdas na maternidade ocorre durante este período. Independentemente do 

teor de proteína do regime alimentar fornecido às porcas durante a gestação verificou-se 

que as repetições que apresentaram o maior número de leitões mortos até às 48 horas, 

foram também as que revelaram um maior número médio de NV, indicando uma menor 

ingestão de colostro. O que mais uma vez está de acordo com  Dividich, Rooke, & Herpin 

(2005), quanto maior o tamanho da ninhada, menor a ingestão de colostro pelo leitão. 

Quanto ao número de leitões Mortos por porca na maternidade os resultados foram 

semelhantes aos dos nascidos vivos, ou seja, analisando apenas o efeito do tipo de 

tratamento não se verificam diferenças significativas (P>0,05), com 1,43 mortos/porca para o 

tratamento controlo, e 1,16 mortos/porca para o tratamento teste, no entanto, a interacção 

do tratamento com a repetição foi significativa (P<0,05). No Gráfico 9 é possível verificar que 

a primeira e a segunda repetições do tratamento controlo apresenta em termos numéricos 

mais leitões mortos/porca que o tratamento teste, no entanto, na terceira repetição a 

situação inverte-se. Segundo os objectivos de produção da Agrupalto (Tabela 2) considera-

se aceitável até 1,35 leitões mortos por porca na maternidade, desta forma, numericamente 

as porcas do tratamento teste apresentaram valores de mortalidade num nível mais 

aceitável que as do tratamento controlo. No Gráfico 10 apresentam-se os valores da Taxa 

de mortalidade, sendo que para este parâmetro apenas foi significativa a interacção 

(P<0,05). Considerando um valor aceitável de 10% de taxa de mortalidade de leitões em 

maternidade (Tabela 2) verifica-se que as porcas do tratamento teste têm uma taxa de 

mortalidade média relativamente pouco superior a este limite. A mortalidade dos leitões nas 

maternidades está associada a um menor peso ao nascimento, uma vez que a sua 

sobrevivência está comprometida. Por sua vez, o peso ao nascimento correlaciona-se de 

forma negativa com o tamanho da ninhada (Foxcroft, 2008). A terceira repetição do 

tratamento controlo teve poucos nascidos vivos/porca, e apresentou a menor mortalidade, 
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não só em mortos/porca, como também em percentagem (Gráficos 9 e 10)). O que sugere 

que ninhadas mais pequenas têm uma menor mortalidade pós-natal, o que está de acordo 

com Foxcroft (2008). Com efeito, ninhadas com maior número de leitões, têm tendência 

para ter leitões com menos peso ao nascimento, sendo mais fracos, com menos hipóteses 

para competirem pela ingestão de colostro e de leite, tornando-se leitões com fraca 

viabilidade, podendo morrer de frio, fome, ou ainda de esmagamento, por passarem mais 

tempo junto da porca (zona de maior risco de esmagamento) (Charneca, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Mortalidade na maternidade 

Gráfico 10 – Taxa de Mortalidade (%) até ao Desmame 
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Não se verificaram diferenças significativas para os efeitos analisados no que respeita ao 

número de leitões Desmamados por porca e por ninhada (P>0,05). As porcas pertencentes 

ao tratamento controlo desmamaram em média 10,89 leitões/porca, e as do teste 11,67 

leitões/porca. Por se tratar de um ensaio experimental realizado numa exploração e com o 

objectivo de não se prejudicar a produtividade da mesma, realizaram-se adopções de leitões 

nas porcas que tiveram poucos nascidos vivos, ou seja, foram retirados leitões de outras 

porcas e colocados nessas. Os leitões foram retirados nas primeiras 24 horas após o 

nascimento e foram escolhidos de forma a terem um tamanho similar ao dos leitões das 

ninhadas das porcas adoptivas. Por esse motivo, a terceira repetição do tratamento controlo 

apresentou 10 leitões desmamados/porca, valor mais elevado que os 9,5 nascidos 

vivos/porca. O objectivo mínimo de produção para que a exploração seja rentável é de 10,70 

leitões desmamados por porca e por ninhada (Tabela 2). Dessa forma, sabendo que a 

Coutalto desmama em média 10,87 leitões por porca e por ninhada (Tabela 2) e tendo em 

conta os resultados do ensaio, verifica-se que supera os objectivos mínimos, e que em 

termos numéricos o tratamento teste apresentou valores acima da média da Coutalto e da 

média do tratamento controlo. 

Os parâmetros produtivos das porcas do tratamento controlo são semelhantes aos da 

exploração, e situam-se acima dos objectivos pretendidos, exceptuando a mortalidade, que 

é ligeiramente superior. Esta pode ser uma das razões pelas quais o aumento da ingestão 

de proteína no início da gestação não se mostrou eficaz a melhorar a produtividade das 

porcas, uma vez que, melhorar índices produtivos de porcas com valores já elevados pode 

não ser fácil. 

 

4.2 Peso dos Leitões 

 

Na Tabela 11 apresentam-se os resultados da análise de covariância para as variáveis 

dependentes referentes ao peso dos leitões. O efeito hora de parto também foi analisado 

para estas variáveis, para verificar se houve diferenças em termos de peso dos leitões para 

os partos que ocorreram durante a noite, pois estes leitões só foram pesados de manhã. 

Dessa forma, consideraram-se duas horas de parto, para partos que ocorreram à noite (10 

do tratamento controlo e 13 do tratamento teste) ou de dia (10 do tratamento controlo e 5 do 

tratamento teste), para averiguar se os leitões nascidos de noite apresentavam maior peso 

na primeira pesagem, uma vez que já tinham estado mais tempo com a mãe, mas para 

nenhuma variável, o efeito da hora de parto foi significativo. Excluindo-se assim a hipótese 

de que alguns leitões pudessem ter sido “beneficiados” por se terem pesado mais tempo 

após o nascimento. 
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Tabela 11 - Efeito to tratamento e da repetição no peso dos leitões ao nascimento, às 24 horas e ao desmame 

(1) SEM: Desvio padrão da média. T: nível de significância do efeito do tratamento. R: nível de significância do efeito da repetição, TXR: nível de significância 

da interacção tratamento X repetição. Cov: nível de significância da covariável (nº de ordem de parição das porcas). Para todas as variáveis o efeito Hora de 

Parto: P>0,05. 

Numa mesma linha as médias afectadas por uma mesma letra não diferem significativamente (P>0,05). 

 

 

 

 

  Tratamento 1   Tratamento 2     (1)  

 R 1 R 2 R 3 R 1 R 2 R 3 SEM T R T X R Cov 

Peso ao nascimento (kg) 1,53a 1,40bc 1,46abc 1,19d 1,39c 1,52ab 0,018 0,0055 0,0123 <0,0001 0,2168 

Peso às 24 horas (kg) 1,65a 1,51b 1,63ab 1,34c 1,52ab 1,61ab 0,019 0,0075 0,0191 0,0004 0,9447 

Variação de peso 24H (g) 105ab 71c 166d 124a 138ad 76bc 6,21 0,9359 0,5510 <0,0001 0,0003 

Peso ninhada ao desmame (kg) 84,1 78,9 74,2 81,3 83,5 84,3 1,92 0,2873 0,7416 0,3526 0,0315 

Peso leitão ao desmame (kg) 7,53 7,12 7,69 7,03 7,70 7,06 0,16 0,5892 0,9454 0,3284 0,7029 

Idade de desmame (dias) 28,5 28,8 28,9 28,8 27,7 29,3 0,22 0,7585 0,3155 0,3808 0,0468 
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O Peso dos leitões ao Nascimento (kg) apresentou diferenças significativas para todos os 

efeitos estudados (P<0,05), bem como o Peso às 24 horas (kg). O peso ao nascimento é 

um indicador da vitalidade e de desempenho pós-natal (Rehfeldt, Tuchscherer, Hartung, & 

Kuhn, 2008), por esse motivo é preferível um maior peso ao nascimento, e o peso às 24 

horas é um indicador da quantidade de colostro consumida pelo leitão e, por isso, produzida 

pela porca (Dividich, Rooke, & Herpin, 2005). Para o tratamento controlo o PN médio foi de 

1,46 kg/leitão e de 1,59 kg/leitão às 24 horas e para o tratamento teste obteve-se um PN 

médio de 1,36 kg/leitão e às 24 horas de 1,49kg/leitão. Considerando um baixo peso ao 

nascimento leitões com menos de 1,1 kg (Wu, et al., 2010), verifica-se que o PN médio foi 

superior a este valor nos dois tratamentos. Os leitões do tratamento controlo nasceram com 

um peso semelhante ao peso médio dos leitões ao nascimento na Coutalto (1,5 kg/leitão). A 

nutrição pré-natal bem como o peso dos leitões ao nascimento são determinantes para o 

crescimento do músculo-esquelético e, consequentemente, no desempenho do crescimento 

e na qualidade da carcaça (Bee, 2003). O número de fibras musculares que se formam na 

fase pré-natal está positivamente correlacionado com o peso dos leitões ao nascimento e, 

por sua vez, influencia a qualidade da carne, sendo por isso desejável animais com um 

número mais elevado de fibras musculares, tendo em vista uma melhor eficiência de 

crescimento dos suínos (Rehfeldt & Kuhn, 2006). No Gráfico 11 é possível identificar as 

diferenças do PN nos dois tratamentos em cada uma das repetições, sendo que a diferença 

mais marcada residiu na primeira repetição, o mesmo aconteceu para o peso às 24 horas 

(Gráfico 12). A existência de uma interacção significativa impossibilita qualquer conclusão 

sobre o efeito que a ingestão de uma maior quantidade de proteína no início da gestação 

teve no peso dos leitões ao nascimento, pois o efeito porca (repetição) foi determinante no 

sentido da resposta. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 - Peso ao Nascimento (kg) 
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A Variação de peso às 24 Horas (g) corresponde ao ganho de peso dos leitões desde a 

primeira pesagem até às 24 horas e tem como objectivo avaliar a qualidade maternal das 

porcas (Dividich, Rooke, & Herpin, 2005). O tratamento controlo teve uma variação média de 

peso às 24 horas de 120 gramas e o tratamento teste de 110 gramas. No Gráfico 13 

apresentam-se os resultados obtidos para este parâmetro, verificou-se uma interacção 

significativa (P<0,05), com a terceira repetição a apresentar a maior diferença. As repetições 

que apresentaram maior variação de peso às 24 horas apresentaram também uma menor 

taxa de mortalidade (%) (Tabela 10). No entanto, não foram as que apresentaram maior 

peso ao nascimento, indicando que, os leitões conseguiram compensar o seu menor peso 

ao nascimento, com uma boa ingestão de colostro, diminuindo assim a mortalidade. Estes 

resultados sugerem ainda uma boa qualidade maternal destas porcas não só em termos de 

produção/qualidade de colostro, bem como de cuidado para evitarem o esmagamento de 

leitões - as porcas referentes a estas repetições tiveram o menor número de leitões mortos 

por esmagamento. 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 - Peso dos leitões 24 horas após o nascimento 

Gráfico 13 - Variação de peso (gramas) às 24 horas 
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Ao desmame, os leitões não apresentaram pesos significativamente diferentes, uma vez 

que, tanto o parâmetro Peso da ninhada ao desmame (kg) como o Peso do leitão ao 

desmame (kg), que em valores absolutos depende do maior ou menor número de leitões 

desmamados, não apresentaram diferenças significativas para os efeitos estudados 

(P>0,05). O tratamento controlo apresentou em média 79,4 kg/ninhada desmamada e 7,29 

kg/leitão ao desmame, enquanto o tratamento teste teve 83,1 kg/ninhada desmamada e 

7,12 kg/leitão ao desmame. 
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5. Conclusão 
 

No que respeita aos parâmetros produtivos das porcas o tratamento teste (15% PB), 

proporcionando uma maior ingestão de proteína durante a fase inicial de gestação, foi o que 

obteve valores numericamente superiores de nascidos vivos, bem como valores 

numericamente inferiores de mortalidade de leitões na fase de lactação. 

Quanto aos resultados obtidos para os pesos dos leitões verificaram-se diferenças 

significativas para todos os efeitos estudados – tratamento, repetição e interacção - no peso 

dos leitões ao nascimento e às 24 horas, no entanto, ao desmame estas diferenças 

deixaram de se verificar. 

Os resultados obtidos neste estudo não permitem confirmar que a utilização de um alimento 

diferenciado no primeiro terço de gestação das porcas possa melhorar significativamente a 

produtividade das mesmas, verifica-se mesmo que o efeito animal (repetição) condicionou a 

resposta das porcas ao tratamento. Com efeito, apesar da homogeneidade entre os dois 

grupos de animais no que respeita à sua produtividade no início do ensaio, a variabilidade 

genética individual foi decisiva na resposta ao tipo de alimento utilizado no ensaio. A 

utilização de um alimento mais rico em PB (15% PB) tem um custo acrescido (seis euros a 

mais por tonelada) relativamente ao alimento com 13% de PB. Assim, uma vez que a 

produtividade das porcas nos dois grupos em estudo foi equivalente, os resultados indicam 

não ser economicamente vantajoso fornecer um alimento mais rico em proteína (15% PB vs. 

13% PB) no início da gestação. 
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Vacinação na 

quarentena

Parvoruvax

Porcilis Begónia

60 - 65 dias

90 - 95 dias

8 dias após o parto

15 dias após o parto

4 em 4 meses

70 e 95 dias Porcilis ART + Porcilis Porcoli

Porcilis PRRS

Porcilis AR-T + Porcilis Porcoli

Porcilis PRRS

Stellamune

60 dias

Porcilis AR-T 

Porcilis PRRS

5ª semana

6ª semana

7ª semana

Porcilis PRRS

Porcilis AR-T

Porcilis Ery + Parvo + P.Begónia

3ª semana

4ª semana

Data de aplicação Produto

1ª semana

2ª semana

Desparazitante + Porcilis PRRS

Porcilis Ery + Parvo + P.Begónia

Porcas Primíparas

Vacinação na Gestação

Porcas Multíparas

Vacinação na Lactação

Futuras reprodutoras

Vacinação ao efectivo

Leitões - Maternidade Semana do desmame Stellamune + Porcilis PCV

10 semanasLeitões - Recria

Porcos Engorda

Porcilis Begónia

Porcilis Begónia14 semanas

Anexo I: Plano de Vacinações e Desparasitações da Coutalto 
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Anexo II: Perfil nutricional dos alimentos utilizados na Coutalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimento Energia Proteína Gordura Fibra Lisina Met Treon. Cálcio Fósforo Lactose Cobre Vit A Vit D3 Vit E

829 2160 Kcal 15,7% 3,30% 4,9-5% 0,88%

830 2105 Kcal 13,0% 3,40% 5,9-6% 0,60%

831 2295 Kcal 16,0% 4,80% 4,20% 1,00%

849 18,5% 6,50% 2,50% 1,50% 6% 165 mg 12.000.000 UI 2.000.000 UI 20.000 mg

800 2350 Kcal 19,6% 5,50% 3,50% 1,27% 0,42% 0,86% 0,90% 0,75%

801 2370 Kcal 17,9% 4,50% 3,80% 1,14% 0,34% 0,74% 0,70% 0,53%

815 2350 Kcal 17,3% 4,30% 4,30% 1,08% 0,33% 0,70% 0,70% 0,65%
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Anexo III: Dados Produtivos das Reprodutoras do Tratamento Controlo 

 

 

 

 

4031 ASLA301 06/nov/11 244 2 26,2 27 13,5 27 13,5 0 21 10,5 5

4086 PTST30A2285 17/abr/12 247 1 28,7 14 14 11 11 3 11 11 0

2977 ASLA0632 31/out/10 198 5 27,3 59 11,8 57 11,4 2 58 11,6 3

3023 ASLA064498 13/mar/11 197 4 20,4 44 11 39 9,8 5 33 8,3 6

2894 ASLA0526 16/mai/10 202 6 26,3 77 12,8 75 12,5 2 68 11,3 11

2869 ASLA0475 01/abr/10 198 6 24,6 74 12,3 71 11,8 3 64 10,7 8

3079 ASLA8960 27/jun/11 251 3 29,6 36 12 36 12 0 38 12,7 1

4075 PTST30A2284 26/mar/12 246 1 27,9 15 15 15 15 0 11 11 2

2752 ASLA0172 13/set/09 197 8 28,4 97 12,1 97 12,1 0 87 10,9 8

4090 PTST30A4090 17/out/11 287 2 31,5 25 12,5 25 12,5 0 25 12,5 0

4089 PTST30A2552 17/abr/12 251 1 20,4 9 9 9 9 0 10 10 1

4091 PTST30A3151 17/dez/12 251 1 23 9 9 9 9 0 11 11 0

4033 ASLA690 11/nov/11 247 2 31,1 27 13,5 27 13,5 0 26 13 1

4088 PTST30A3328 17/abr/12 251 1 28,1 11 11 11 11 0 11 11 0

3073 ASLA3073 23/jun/11 274 3 37,7 50 16,7 48 16 2 38 12,7 4

3088 PTST303088 27/jan/12 182 2 28 24 12 24 12 0 24 12 1

3036 ASLA0005 10/abr/11 197 4 20,2 40 10 35 8,8 5 34 8,5 3

2814 ASLA0886 31/dez/09 197 7 24,9 76 10,9 76 10,9 0 73 10,4 5

2596 ASLA9143 28/dez/08 190 10 29,6 127 12,7 124 12,4 3 115 11,5 9

4038 PTST30A635 07/nov/11 275 2 33 30 15 30 15 0 26 13 4
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Anexo IV: Dados Produtivos das Reprodutoras do Tratamento Teste 

 

 

Nesta tabela estão assinaladas a cinzento as porcas que saíram do ensaio. O número de leitões desmamados pode em alguns casos não 

estar de acordo com o número de nascidos vivos, devido a transferências de leitões que são feitas, isto é, são retirados leitões de porcas que 

não têm capacidade para os amamentar e são colocados em porcas que estão aptas para os receber.

4085 PTST30A3098 17/abr/12 245 1 30,8 12 12 12 12 0 12 12 0

3076 ASLA8903 27/jun/11 245 3 24,2 30 10 30 10 0 29 9,7 1

2890 ASLA0533 09/mai/10 198 6 27,6 79 13,2 77 12,8 2 68 11,3 9

4036 ASLA693 08/jul/12 260 2 33,3 27 13,5 27 13,5 0 26 13 1

4083 ASLA3170 04/abr/12 255 1 27,7 12 12 12 12 0 12 12 1

3029 ASLA6462 20/mar/11 199 4 25,7 49 12,3 45 11,3 4 41 10,3 4

4035 ASLA0629 11/nov/11 258 2 25,4 21 10,5 21 10,5 0 20 10 1

2983 ASLA5343 22/nov/10 196 5 29,1 62 12,4 59 11,8 3 56 11,2 3

2900 ASLA0Y674 13/jun/10 199 6 28,6 75 12,5 75 12,5 0 71 11,8 7

4087 PTST30A3197 17/abr/12 249 1 35,2 14 14 14 14 0 10 10 4

4092 PTST30A2713 17/abr/13 251 1 25,5 10 10 10 10 0 10 10 0

3082 ASLA3082 01/jun/11 288 3 33,3 39 13 39 13 0 39 13 0

3027 ASLA06497 13/mar/11 202 4 29,5 52 13 52 13 0 48 12 4

2832 ASLA0080 24/jan/10 197 7 30,7 105 15 92 13,1 13 83 11,9 7

4045 PTST30A645 07/nov/11 278 2 28,2 25 12,5 25 12,5 0 24 12 3

3084 PTST30A282 02/ago/11 197 3 26 40 13,3 38 12,7 2 33 11 5

4095 PTST30A2718 17/abr/12 260 1 28,5 11 11 11 11 0 11 11 0

4041 PTST30A633 07/nov/11 276 2 28 23 11,5 23 11,5 0 24 12 1

2673 ASLA1390 25/mar/09 229 9 28,6 111 12,3 109 12,1 2 101 11,2 8

4042 PTST30A677 07/nov/11 276 2 21,6 21 10,5 18 9 3 17 8,5 1
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Anexo V: Sémen utilizado para inseminação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Salto Sémen 2ª Salto Sémen 3º Salto Sémen

12/mai/13 TH4164 13/mai/13 TH4192 14/mai/13 TH4189

13/mai/13 TH4192 14/mai/13 TH4189 15/mai/13 TH4189

14/mai/13 TH4189 15/mai/13 TH4189

19/mai/13 TH4199 20/mai/13 TH4188 21/mai/13 TH4281

20/mai/13 TH4188 21/mai/13 TH4281 22/mai/13 TH4281

22/mai/13 TH4281 23/mai/13 TH4281

26/mai/13 TH4166 27/mai/13 TH4189 28/mai/13 TH4166

27/mai/13 TH4189 28/mai/13 TH4305
Grupo 3

Grupo 1

Grupo 2
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Anexo VI: Inseminações 

 

 
Nº Porca

Data 

cobrição
3º Salto

Fim 

Ensaio

Data 

Prevista 

Parto

4031 13/mai/13 Não 04/set/13

4086 13/mai/13 Não 04/set/13

2977 14/mai/13 Não 05/set/13

3023 12/mai/13 Sim 03/set/13

2894 12/mai/13 Sim 03/set/13

2869 13/mai/13 Não 04/set/13

3079 13/mai/13 Não 04/set/13

4085 13/mai/13 Não 17/jun/13 04/set/13

3076 13/mai/13 Não 17/jun/13 04/set/13

2890 13/mai/13 Não 17/jun/13 04/set/13

4036 13/mai/13 Não 17/jun/13 04/set/13

4083 13/mai/13 Sim 17/jun/13 04/set/13

3029 13/mai/13 Sim 17/jun/13 04/set/13

4035 13/mai/13 Não

2983 12/mai/13 Sim 17/jun/13 03/set/13

4075 20/mai/13 Não 11/set/13

2752 20/mai/13 Não 11/set/13

4090 20/mai/13 Não 11/set/13

4089 19/mai/13 Sim 10/set/13

4091 20/mai/13 Sim 11/set/13

4033 20/mai/13 Não 11/set/13

4088 22/mai/13 Não 13/set/13

2900 19/mai/13 Sim 19/jun/13 10/set/13

4087 20/mai/13 Não 19/jun/13 11/set/13

4092 20/mai/13 Não

3082 20/mai/13 Não 19/jun/13 11/set/13

3027 19/mai/13 Sim 19/jun/13 10/set/13

2832 19/mai/13 Sim 19/jun/13 10/set/13

3073 27/mai/13 Não 18/set/13

3088 26/mai/13 Sim 17/set/13

3036 27/mai/13 Não 18/set/13

2814 27/mai/13 Não 18/set/13

2596 27/mai/13 Não 18/set/13

4038 27/mai/13 Não 18/set/13

4045 27/mai/13 Não 26/jun/13 18/set/13

3084 26/mai/13 Sim 25/jun/13 17/set/13

4095 27/mai/13 Não 26/jun/13 18/set/13

4041 27/mai/13 Não 26/jun/13 18/set/13

2673 27/mai/13 Não 26/jun/13 18/set/13

4042 27/mai/13 Não 26/jun/13 18/set/13

 Inseminações 30%

Domingo 22,5%

2ªF 72,5%

3ª F e 4ªF 5,0%
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