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O sucesso de uma criação de suí
nos decorre da soma de várias ati
vidades racionalmente executadas. 
Entre elas, papel decisivo cabe à 
reprodução. Embora alguns criado
res consigam de 18 a 20 leitões des
mamados por porca/ano, a média 
brasileira deve andar em torno de 
6 a 8 leitões. Por mais racionais 
que sejam as demais práticas, ja
mais haverá sucesso em criações 
com essa média. 

Um dos melhores índices do nível 
técnico de uma criação é a média 
anual de leitões desmamados, con
seguidos por porca. 

MANIFESTAÇÃO DO CIO 

O cio, manifestação exterior da 
ovulação, tem duração de 36 a 48 
horas. Pode aparecer a partir do 
5.0 mês e, excepcionalmente, até 
antes. 

Nas fêmeas adultas, o cio se ma
nifesta entre o 3.0 e o 8.0 dia depois 
da desmama dos leitões. Tanto nas 
marrãs como nas fêmeas adultas, 
o cio é cíclico, repetindo-se cada 
21 dias, exceto durante a gestação 
e a lactação. A duração varia com 
a idade, a raça e o clima, porém 
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Fotos - Maternidade da criação do Dr. 
Fernando Marrey, orientação e projeto do 

Departamento Técnico da Tortuga. 

sempre oscila ao redor de 48 horas. 
Identifica-se pelas seguintes mani
festações: as fêmeas montam nas 
outras e deixam montar-se; emi
tem grunhidos típicos; alimentam-se 
pouco; imobilizam-se ao toque da 
mão sobre a garupa; na presença 
do cachaço, prontamente o aceitam; 
a vulva fica intumescida, com cor
rimento típico. 

UTILIZAÇÃO DOS REPRODUTORES 

As fêmeas novas, embora capa
zes de reproduzi r-se aos 5 meses de 
idade, devem ser cobertas somente 
após o desenvolvimento completo, 
comumente atingido aos 7-8 meses, 
e com mais de 100 kg de peso vivo. 

A fim de estimular-se e identifi
car-se o cio, as fêmeas são mantidas 
em piquetes próximos daqueles dos 
machos. 

Aproximadamente 24 horas após 
a manifestação do cio, a fêmea deve 
ser coberta. Melhor realizada em 
piquetes de grama ou terra, a cober
tura deve prolongar-se, pelos menos, 
por 1 O minutos. Embora um só 
espermatozóide fecunde cada óvulo, 
calcula-se em cinco bilhões o núme
ro necessário para uma fecundação 
razoável. Se o cio persistir no dia 
subsequente à cobertura, esta deve 
ser repetida, usando-se outro ma
cho, caso não haja interesse no con-
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(role de progênie . Esta substituição 
é necessária, quando o macho, ini· 
cialmente utilizado, tenha realizado 
mais de uma cobertura na véspera. 

As fêmeas adultas, quando bem 
nutridas, devem ser cobertas no pri
meiro cio depois do desmame. 

Recomendamos o uso de tronco 
de monta, na cobertura de fêmeas 
novas e pequenas por machos ve
lhos, normalmente muito pesados 
A partir do 7.0 mês e com mais de 
11 O kg de peso vivo, os machos jd 
podem cobri r. Até 1 O meses de ida
de, não devem realizar mais que 
duas coberturas semanais. Desta 
idade em dian.e, as coberturas po
dem aumentar, até 6 por semana 
aos 15 meses . Admite-se, no máxi
mo, duas coberturas por dia. 

Tanto os machos como as fêmeas 
permanecem no plantel enquanto 
estiverem produzindo boas leitega
das, independentemente da idade. 

De maneira geral, as boas fêmeas 
produzem de 5 a 1 O leitegadas em 
sua vida útil. ~ importante que 3 

média de leitões desmamados seja 
superior a 8, acusando de 4,5 a 5,5 
kg aos 21 dias. 

CUIDADOS DA GESTAÇÃO 

Nos 114 dias de gestação, as fê
:neas são reunidas em lotes de 10 
a 15 cabeças em piquetes providos 
de abrigo. O grande cuidado con
siste manter as fêmeas bem nutri
das, porém nem gordas e nem ma
gras. Fêmeas gordas geram poucos 
leitões e pequenos, têm parto difl· 
cil, matam leitões por esmagamento 
são vítimas de agalaxia, da febre ao 
lei te etc. 

A fêmea subnutrida também gera 
poucos leitões e pequenos, não pro
duz leite suficiente e pode sofrer 
um depauperamento muito grande 
no período de lactação. De maneir~ 
geral, dois quilos de ração de boa 
qualidade, rica em vitaminas e r'· 
nerais, são suficientes no período de 
gestação. Nos últimos 30 dias a1.· 
menta-se um pouco a ração. 
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CRIAÇAO 

O PARTO E SEUS CUIDADOS 

rês a quatro dias antes da pari-
. , a porca é lavada com água e 

ão e transferida para a mater
Jade, previamente lavada e desin
tada com DUP. 
O parto dura de 1 a 4 horas e a 
pulsão dos restos placentários, 
e devem ser enterrados, de 30 
1utos a 2 horas. 
Recomenda-se assistir o parto, in

:'Vindo o mínimo possível. Esta 
ISSIStência se faz necessária porque 
:s leitões nascem envoltos numa 
'!lembrana que pode levá-los à asfi

a. 
Excepcionalmente surgem proble
as '10 parto; quando tal ocorrer, 
onvém solicitar a orientação de um 
~ico veterinário. 

CUIDADO COM OS LEITÕES 

Logo após o nascimento, enxu
m-se os leitões com um pano lim

ou com papel-toalha, para evi
ar-se que se asfixiem nas membra
as fetais que os envolvem e para 
revenir uma queda de temperatu

·a. A seguir, procede-se ao corte 
.as presas e do umbigo, ao assina
amento e à pesagem, 
O corte das presas previne lesões 
s tetos. 
O umbigo deve ser amarrado com 
rbante asséptico, cortado dois de
s abaixo do ventre e, imediata

"lente, desinfetado com Tortuga 
·· ;ay. Esta prática evita infecções 
!través do umbigo. 

Devido à sua baixa reserva ener
~tica, os leitões necessitam, nos 
primeiros dias de vida, de uma fon
'e de calor artificial, quando o am
•ente estiver abaixo de 25°C. Re
:omenda-se uma lâmpada infraver
~elha de 250 watts, pendurada a 
Jns 60 cm do piso. 

A pesada ao nascer e aos 21 dias 
oe vida é indispensável ao controle 
1a criação, inclusive da capacidade 
eiteira da porca, cujo índice é dado 
pelo peso vivo aos 21 dias de vida. 

DE SUÍNOS 

Esta prática em relação aos recém
-nascidos é obrigatória, no caso de 
animais de criadores filiados à Asso
ciação Brasileira de Criadores da 
Suínos. 

Indispensável é prevenir a anemia 
e suas consequências, o que se asse
gura com a administração de Ferro
dex, a partir do 3.0 dia. 

Embora a boa alimentação, a hi
giene, o controle da temperatura e 
da umidade sejam fundamentais na 
prevenção do paratifo, é imprescin
dível a vacinação contra o mesmo. 

A partir do oitavo dia, os leitões 
1a começam a receber ração apro
priada, para, assim, 1n1c1ar-se a 
adaptação da flora intestinal aos 
alimentos sólidos. A ração sempre 
deve ser renovada, principalmente, 
nos primeiros dias. 

Na tercei r a semana, procede-se à 
castração dos machos destinados à 
engorda . 

Leitegada com peso médio de, 
pelo menos, 1 O kg, é desmamada 
com 35-40 dias de idade. As porcas 
são retiradas da maternidade ou cre
ches, permanecendo os leitões por 
mais alguns dias no mesmo local. 
Aos cinquenta dias de idade faz-se 
a primeira everminação e aos ses
senta dias a vacinação contra a pes
te suína. 

Aproximadamente aos sessenta e 
cinco dias, os leitões devem acusar 
20 kg de peso vivo e estão aptos 
para a fase de recria e acabamento. 

Na criação de suínos, é básico 
criar muitos leitões por porca/ano, 
com bom desenvolvimento inicial. 

FORMULAS DE RAÇ0ES PARA SU[NOS 

I INGREDIENTES LEI TOES 
RECRIA E 

I 
TERMINAÇAO 

REPRODUTORES OU ENGORDA 

Milho moído ( *) kg 64,0 62,0 65,0 
Farelo de soja kg 22,0 13,0 8,3 
Farelo de trigo ( * *) kg 5,0 18,0 22,0 
Farinha de carne kg 4,0 4,0 2,0 
COSUI kg 2,0 2,0 2,0 
Novo POLISUI kg 0,7 0,5 0,2 
Sal comum kg 0,3 0,5 0,5 
Açúcar · kg 2,0 - -
TOTAL iOO,O 100,0 100 ,0 

( *) O milho moído pode ser substituído, até 30%, por sorgo ou raspa de mandioca. 
( * *) O farelo de trigo pode ser substituído por farelo de arroz não rancificado. 

Modo de usar: 

Leitões 
fornecer ração a partir do 10.0 

dia de vida, até atingirem 22 
quilos. Nos primeiros dias não 
deixar sobras da ração; o lei
tão, ao completar 22 quilos, 
recebe ração de recria mistu
rada à ração inicial, em partes 
iguais, durante mais 4 dias . 

Na recria e acabamento 
- fornecer ração à vontade. 

Porcas em lactação 
com menos de 8 leitões 
4 kg/dia; com 8 a 10 leitões-

5 kg/dia; com mais de 10 lei
tões - 6 kg/dia. 

Porcas em reprodução 
primeiros 22 dias após o des
mame - 3 kg/dia; próximos 
dois meses de gestação - 1,5 
- 2 kg/dia; último mês de ges
tação - 2,5 - 3 kg/dia. 

Cachaças 
- de 1,8 a 2,2 quilos por dia. 

Observação - verde à vontade, de 
preferência alfafa, especialmente 
para porcas e cachaças. 

Eng. Agr. LAURINDO A. HACKNHAAR 
Dept. Técnico da Tortuga 
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Saode de ferro 
para seus 
I •t _.. I e1 oes. 

-

Uma única dose previne a 
anemia dos leitões e garan
te crescimento mais rápido. 
Cada mi de FERRODEX con-

-· ---------~--

têm 100 mg de ferro e 100 
mcg de Vitamina 8 12 , for
mando uma autêntica barrei
ra contra as doenças. 
FIRRODIX e Saode de 


