
PRODUZIR SUAS 
MARRÃS CG36

PRINCÍPIO DE AUTO-REPOSIÇÃO

A reposição de um plantel pode ser realizada com a compra de marrãs ou pela produção das marrãs na 
própria granja no quadro de um contrato de auto-reposição. A granja pode ser também totalmente fechada 
por razões principalmente sanitárias (produção de avós e marrãs dentro da granja), mas aconselhamos 
geralmente a reposição “aberta”, ou seja, com a compra de fêmeas avós, o que permite uma melhor 
conexão genética com as granjas de seleção da Choice e um melhor aproveitamento do progresso genético.

A multiplicação interna ajuda a melhorar a biossegurança, limitando a entrada de animais na granja e, 
muitas vezes, com um número de marrãs disponíveis maior em relação à compra marrãs comerciais.

PLANTEL DE AVÓS

O tamanho do plantel de avós depende do número de matrizes da granja, mas geralmente fica entre 8 a 
10% do plantel. As avós podem ser das linhagens M3 ou M6. Em função do tamanho da granja, do manejo 
em banda usado, da organização dos galpões, as matrizes avós serão repartidas entre todas as bandas ou 
parte delas.

Se a taxa de reposição normal de um plantel de matrizes comerciais está entre 40 e 45%, para um plantel 
de avós (M3 ou M6) aconselhamos trabalhar com uma reposição anual entre 50 e 70% para garantir uma 
transmissão do progresso genético mais acelerada.

Um número maior de matrizes avós na granja permitirá realizar uma seleção das melhores matrizes avós 
nas condições de produção da granja e essas fêmeas serão inseminadas para a produção de marrãs CG36. 
As fêmeas avós com menor performance, por qualquer razão que seja, serão inseminadas para a produção 
de animais de abate.

SUPORTE TÉCNICO CHOICE

Um sistema de auto-reposição dentro da granja pode ser implantado com o apoio e suporte técnico da 
Choice.

CHAVES DO SUCESSO: 
Ter um número suficiente de avós para uma boa gestão da 
auto-reposição da granja.
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PRODUZIR SUAS 
MARRÃS CG36

CRIAÇÃO DAS FUTURAS MATRIZES 
PARENTAIS

O objetivo é alcançar um crescimento progressivo com um peso 
de 115 kg aos 165-180 dias de idade. A CG36 apresenta excelente 
crescimento e puberdade precoce. Para garantir uma boa 
reprodução ao longo da vida da porca e a expressão do potencial 
genético, é necessária uma boa nutrição em sua fase de preparação.

> Propostas de manejo
• No nascimento proteger as tetas

• Alojar as fêmeas em baias sem misturar com os outros animais da granja

• Respeitar a densidade máxima na fase de creche de 0,3m²/animal, e de 1,0m²/animal no crescimento até 
os 100 kg.

• Ter cuidados especiais na limpeza e desinfecção, no respeito dos vazios sanitários

• Manter o ambiente controlado, baias secas e limpas

• Programa vacinal e medicação na ração conforme as necessidades da granja

> Alimentação

Até 130 dias de idade ou 80 kg, a jovem marrã pode ser alimentada como um animal convencional. A partir 
desta idade (puberdade), é recomendado usar uma ração de preparação de marrã ou acrescentar na ração 
as vitaminas, minerais, cálcio e fósforo necessário a uma futura reprodutora.

Nas granjas que não podem usar esse tipo de ração, transferir as marrãs para o setor de reprodução um 
pouco mais cedo, por volta de 100 kg e fornecer a partir desta idade uma ração de gestação.
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PRODUZIR SUAS 
MARRÃS CG36

NÍVEIS NUTRICIONAIS SUGERIDOS (de 80 a 115kg)

CHAVES DO SUCESSO: 
Privilegiar uma boa adaptação, um plantel confiante sem 
excesso de peso.

Nutrientes Recomendações Nutrientes Recomendações

Energia Metabolizável (kcal) 2.900 a 3.400 Cálcio total (%) 0.9 min.

Energia Líquida (kcal) 2.150 a 2.500 P Disponível. (%) 0.35 min.

Lisina Dig. / EM (gr / 1.000 kcal) 2.35 P Digestível. (%) 0.30 min.

Lisina Dig. / EL (gr / 1.000 kcal) 3.15 Vitamina A (UI) 8 000 (ideal) ou 
6000 min.

Metionina Dig. / Lisina Dig. 30% min. Vitamina D3 (UI) 1 500 min.

Met + Cistina Dig. / Lisina Dig. 60% min. Vitamina E (mg) 60 min.

Treonina Dig. / Lisina Dig. 65% min. Biotina (mg) 0.5 min.

Triptofano Dig. / Lisina Dig. 19% min. Zinco (ppm) 80 - 120*

Manganês (ppm) 40*

* Idealmente fornecer 60% do zinco e manganês no formato orgânico.
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INTRODUÇÃO DAS MATRIZES 
PARENTAIS CG36 A 110 KG, 
COMPRADAS OU PRODUZIDAS

A QUARENTENA DE ADAPTAÇÃO 

A função da quarentena

• Introduzir as marrãs CG36 em boas condições para uma melhor expressão do potencial genético. 
• Proteção recíproca das marrãs e da granja contra os riscos de contaminação cruzada.

CHAVES DO SUCESSO: 
Para favorecer o progresso genético,
trabalhar com uma taxa de reposição de 40% mínimo.
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INTRODUÇÃO DAS MATRIZES 
PARENTAIS CG36 A 110 KG, 
COMPRADAS OU PRODUZIDAS

A QUARENTENA DE ADAPTAÇÃO 

Suas características

> Propostas 

• Local de fácil acesso, separado da granja e ao oposto dos ventos dominantes. 
• Isolado de qualquer fonte de contaminação (estrada, embarcador, esterqueira…) 
• Confortável:

- piso de qualidade, instalação limpa e seca antes da entrada dos animais. 
- espaço mínimo de 1,3 a 1,5 m² por marrãs se for ripado e 1,5 a 2 m² para piso compacto, baias 
pequenas para 6 a 7 marrãs. 
- temperatura de 22 °C 
- bebedouros accessíveis e limpos. Verificar a qualidade de água e a vazão.

• Luminosidade suficiente (250 Lúmens / m²), durante 16h por dia.  Respeitar os ciclos dia/noite. 
• Utilizar roupas e botas exclusivas para a quarentena

Plano de quarentena

CHAVES DO SUCESSO: 
Para favorecer o progresso genético,
trabalhar com uma taxa de reposição de 40% mínimo.
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INTRODUÇÃO DAS MATRIZES 
PARENTAIS CG36 A 110 KG, 
COMPRADAS OU PRODUZIDAS

A QUARENTENA DE ADAPTAÇÃO 

Funcionamento para uma boa introdução

A quarentena deve durar pelo menos 6 semanas 
Pode-se também optar por uma quarentena mais longa (de 7-8 semanas até 15 semanas  

no máximo), dependendo do estado de saúde da granja e das recomendações do veterinário da granja 

> Propostas 
• Respeitar o tudo-dentro / tudo-fora: nenhum contato entre 2 lotes seguintes. 
• Lavagem e desinfecção entre cada lote. 
• Contato gradativo com o microbismo da granja. 

Nossa proposta: duas fases.

- 2 a 4 semanas de observação / isolamento: acompanhamento do comportamento,  
dos cios.

- 3 a 4 semanas de adaptação / contaminação progressiva com distribuição de dejetos, restos de 
ração de cochos de matrizes e/ou de leitões, contato com matrizes de descarte  
em bom estado de saúde.

• Medicar rapidamente no caso de sintomas anormais (tosse, diarreia, claudicação) 
• Aplicar o protocolo de vacinação e vermifugação estabelecido com o veterinário da granja. O 
protocolo deve ser realizado antes da introdução ao setor de gestação. Realizar a vacina para circovírus e 
micoplasma na semana de chegada dos animais.

CHAVES DO SUCESSO: 
Para favorecer o progresso genético,
trabalhar com uma taxa de reposição de 40% mínimo.
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INTRODUÇÃO DAS MATRIZES 
PARENTAIS CG36 A 110 KG, 
COMPRADAS OU PRODUZIDAS

CHAVES DO SUCESSO: 
Privilegiar uma boa adaptação, um plantel confiante sem 
excesso de peso.

PREPARAÇÃO DAS MARRÃS 

Uma boa preparação das marrãs é fundamental para uma melhor prolificidade.

> Propostas 

• Focar em uma boa relação homem/animal. 
• Ter contato físico com as marrãs: entrar nas baias diariamente. 
• Utilizar agulhas descartáveis nas vacinações para limitar a dor dos animais. 
• Compensar a dor com visitas dentro das baias para distribuir ração.

Alimentação

Para uma plena expressão do potencial de reprodução, prolificidade e capacidade a desmamar, 
buscar atingir o perfil ideal:  
• Marrã não muito muscular 
• Depósito de gordura suficiente, mas sem excesso (13 a 16 mm de  espessura de toucinhono P2 
na inseminação – medidas Renco)

> Propostas 
• Até 115 kg, usar uma ração de preparação de marrã e depois uma ração de gestação.

• As marrãs podem ser alimentadas à vontade se atingem os objetivos acima no momento da inseminação, 
mas em boas condições de quarentena, 2,0 a 2,3 kg de ração são suficientes até a distribuição do 
progestágeno ou 3 a 4 semanas antes da IA. Nas 3 a 4 semanas antes da IA, aumentar a quantidade 
diária em 400 a 500 gramas para 2,4 a 2,8 kg. O aumento da quantidade de ração nesta fase é, muitas 
vezes, necessário para garantir um deposito suficiente de gordura até o momento da inseminação 
sem ter um desenvolvimento muscular excessivo. Nessa fase, uma ração tipo gestação é geralmente 
suficiente. A notação do score corporal é também uma boa maneira para ajustar a alimentação. 

> EXEMPLO DE GPD ENTREGA - IA

Idade de 
entrega

Peso na 
entrega

Idade na 
inseminação

Peso na 
inseminação

GPD
Entrega - IA

182 115 250 dias 150 515

168 100 250 dias 145 549
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