
OS OBJETIVOS DA REPOSIÇÃO

REPRODUÇÃO

CHAVES DO SUCESSO: 
Preparação das marrãs, seu « capital reprodução ».
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RECOMENDAÇÕES PARA MARRÃS NA PRIMEIRA COBERTURA 
Entrada na gestação no mínimo 3 semanas antes da cobertura.

Objetivo

• Ideal: 250 dias de idade e 240 dias no mínimo.  
Privilegiar 250 dias no caso de compra de marrã  
ou de período de adaptação longa. 
• 140 kg de peso mínimo 
• 13 a 16 mm de espessura de toucinho e não  
menos de 12 mm (no P2, a 6 cm da linha dorsal)

 

Detecção de cio 
As matrizes CG36 têm cios bem marcados (vulvas, comportamento, reflexo de imobilidade). A 
qualidade da detecção de cio é muito importante. As granjas que alcançam os melhores resultados de 
prolificidade realizam essa tarefa com muito cuidado.

> Propostas 
PARA AS MARRÃS 
• As marrãs podem ser expostas ao macho a partir dos 160-170 dias  
para estimular seu aparelho reprodutor e favorecer o cio. 
• Anotar corretamente as datas de cios. 
• O uso de progestágeno por 18 dias na dose recomendada melhora  
a sincronização dos cios. 
• Limitar o tempo de contato marrã / macho. 
• Durante a detecção, apresentar um número limitado de marrãs  
(grupo de 6 no máximo) por cachaço.

DE MANEIRA GERAL 
• Evitar vacinação nos dias próximos à IA e durante a distribuição do progestágeno. 
• Evitar estresse implicando o homem, a fim de manter a confiança do animal. 
• Higiene no setor de cobertura: lavagem e desinfeção entre cada lote. 
• A entrada em cio pode ser favorecida por estresse alimentar (jejum no desmame e flushing), 
deslocamento / mistura de animais / ducha / programa luminoso na maternidade e galpão de cobertura.  
• Muito interessante fazer detecção de cio 2 vezes ao dia. 
• Utilizar rufiões sexualmente maduros, que possuam uma boa libido. Não trabalhar com o rufião por 
longos períodos no dia.

REPRODUÇÃO

CHAVES DO SUCESSO: 
Tudo começa com uma boa detecção.

Detecção com cachaço
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ALIMENTAÇÃO 
Agrupar as matrizes no galpão de cobertura em função do seu estado corporal (matrizes em bom estado 
/ magras / muito magras...), e constituir um outro grupo com somente as marrãs ou marrãs e primíparas.

> Propostas para as marrãs 
PREPARAR AS MARRÃS AO FLUSHING 
• No dia do desmame do lote, restringir a ração das marrãs

> Propostas para as matrizes 
NO MOMENTO DO DESMAME 
• Na véspera do desmame, dividir pela metade a ração. 
• Um jejum alimentar parcial no dia do desmame- com água a vontade - para cortar a produção de leite e 
favorecer a entrada em cio pode ser uma opção interessante. 
 

> Propostas para as marrãs e matrizes 
REALIZAR UM FLUSHING 
A alimentação das matrizes desmamadas pode variar de uma granja para outra. No entanto, é altamente 
recomendável para uma boa expressão de cio e boa ovulação, realizar um flushing alimentar nas porcas 
entre o desmame e a primeira inseminação (para as marrãs também).  No caso de uso de açúcar, o aporte  
recomendado é de 300 gr por dia, durante 3 dias, antes ou depois do desmame  
 
Exemplo:

REPRODUÇÃO

Refeição Desm.
-2

Desm.
-1 Desm. Desm.

+1
Desm.

+2
Desm.

+3
Desm.

+4
Desm.

+5

Manhã 2.5 kg 2.5 kg 1.75 kg 1.75 kg 1.75 kg 1.75 kg 1 kg

Meio dia 2.5 kg 2.5 kg

Final tarde 2.5 kg 1.75 kg 1.75 kg 1.75 kg 1.75 kg 1.75 kg 1 kg

Total 7.5 kg 5.0 kg 1.75 kg 3.5 kg 3.5 kg 3.5 kg 3.5 kg 2 kg
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SEMANA DE IA 
Em função do apetite das matrizes, alimentar com +/- 2 kg/dia. A dieta das fêmeas gestantes deve atender 
às necessidades nutricionais das porcas de acordo com a condição corporal no desmame. Portanto, curvas 
de alimentação devem ser estabelecidas para porcas magras, muito magras e para porcas em boa condição 
corporal no desmame. Evitar de movimentar as porcas durante o período de nidação embrionária. Se uma 
movimentação for necessária, é preferível que seja até 4 dias após a última inseminação ou após 25 dias.

INSEMINAÇÃO
O protocolo ideal de inseminação é especifico para cada granja, depende das técnicas de inseminação 
usadas (normal ou intrauterina) e da organização do trabalho. Para estimular a entrada em cio: 
• Passagem simples do cachaço no 1º e 2º dia após o desmame. 
• Passagem do cachaço com detecção de cio a partir do 3º dia após o desmame.

> Propostas para as entradas em cio normais
De maneira geral, recomendamos um intervalo ideal  
de 12 a 18 horas entre as IA.

• Protocolo de IA em marrãs

• Preferir um intervalo de 12 horas para as marrãs  
(12 h / 24 h / 36 h depois da imobilidade). 
• 3° IA apenas se a marrã ainda estiver em cio.

 
• Protocolo de IA em matrizes 
Exemplo para matrizes desmamadas na quinta-feira de manhã:

Acompanhar os resultados de fertilidade e de prolificidade da granja. Em função do momento da expressão 
do cio, adiantar ou atrasar o momento da IA, ou não fazer uma IA que você considera como muito tardia.

REPRODUÇÃO

Imobilidade ao macho 1ª IA 2ª IA 3ª IA se ainda em cio

Domingo a segunda-feira de manhã
(matriz entrando cedo em cio - IDC < 4 dias) 24h 36h 48h

Segunda à tarde a quarta de manhã
(matriz com cio normal - IDC 4-6 dias) 12h 24h 36h

A partir da quarta-feira à tarde
(matriz com cio tardio - IDC > 6 dias) 0h 12h 24h

Imobilidade ao macho 1ª IA 2ª IA 3ª IA se ainda em cio

De manhã ou fim da tarde 12h 24h 36h

CHAVES DO SUCESSO: 
Tudo começa com uma boa detecção.

15


