
As matrizes são rústicas e de bons aprumos, adaptam-se a diversos tipos  
de instalações, são dóceis e calmas.

Objetivo: ter matrizes ”enxutas”, não musculares  
e com suficiente reservas de gordura.

 

RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS 
Preferir matrizes CG36 enxutas para favorecer a qualidade dos partos,  
garantir um bom consumo na maternidade e uma boa produção leiteira. 
 

> Propostas
O objetivo é de recuperar as reservas corporais no início da gestação, e depois alimentar conforme as 
necessidades de manutenção. No último terço da gestação, as necessidades nutricionais aumentam. 
Com mais fetos do que nunca, é importante satisfazer essa demanda por mais nutrientes após 85 dias de 
gestação, mas sem que as porcas se tornem muito pesadas e/ou «gordas» ao parto.

• Adaptar as quantidades distribuídas em função do estado corporal das matrizes, das condições 
sanitárias e de ambiente (temperatura, matrizes em gaiola ou em sistema de bem-estar animal). 
• No desmame, agrupar as matrizes em função do seu estado corporal. Evitar colocar matrizes gordas ao 
lado de matrizes magras.

PROGRAMA NUTRICIONAL SUGERIDO 
Plano nutricional desenhado em colaboração com o IFIP (Instituto Francês da Industria Suína) e ajustado  
para as condições da América Latina. 

 

(1) Ração a base de milho, soja e farela de trigo 
 

(2) Porcas desmamadas magras: recuperar a condição corporal no primeiro terço da gestação. Para 
porcas desmamadas extremamente magras, até 3,5 kg por dia até o meio da gestação.

(3) De 87 a 112 dias de gestação: aumentar a quantidade de ração distribuída para atingir 16 gramas de 
lisina digestível e 8,6 g de fósforo digestível (por exemplo, 2,9 kg se a ração conter 0,55% de lisina digestível) 
ou usar uma ração especifica pré-lactação com os mesmos níveis de EM e níveis mais altos de aminoácidos 
para atingir uma ingestão diária de 16-20 gr de lisina digestível. O objetivo é de ter um peso médio de 
leitegada ao nascimento acima de 18 kg para marrãs e acima de 21 kg para as matrizes.

GESTAÇÃO
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Quantidades de ração distribuída em kg (1)

Dias de gestação Marrãs Matrizes Observação

De 1 a 28 dias 2,2 kg 2,5 kg
3,0 - 3,5 kg para magras (2) 7.000 a 10.300 kcal em função do estado corporal

De 29 a 86 dias 2,2 kg 2,2 kg 6400 a 7.000 kcal de EM 
11-13 gr de Lisina digestível

De 87 a 112 dias 2,7 - 3,2 kg 2,7 – 3,2 kg 16 gr de Lis digestível (3) 
Eventualmente 20 gr na última semana

De 113 a 114 dias 2,5 kg 2,5 kg Fracionar a quantidade em 2 a 3 tratos por dia

Perfil ideal



PROGRAMA NUTRICIONAL SUGERIDO NA GESTAÇÃO

OBJETIVOS DE CONDIÇÃO CORPORAL

              16 a 18 mm de toucinho dorsal (no P2) no parto

GESTAÇÃO

Nutrientes Unidade Min. Maxi.

1 Energia Metabolizável Kcal 2.960 3.200

2 Energia Líquida Matrizes Kcal 2.100 2.400

3 Proteína % 13.0 14.0

4 Lisina digestível % 0.50 0.60

5 Fibra % 4.0 Ideal 6%

6 Cálcio % 0.85 1.00

7 Fósforo disponível % 0,32 0.40

8 Fósforo digestível % 0.28 0.35

9 DEB – Balanço eletrolítico Meq 220 320

Relações Unidade Min. Maxi.

10 Lis. Dig. / Energia Líquida gr/1.000 kcal 2.30 2.50

11 Lis. Dig. / Energia Metabolizável gr/1.000 kcal 1.70 1.90

12 Metionina. Dig. / Lisina. Dig. % 30

13 Met. + Cistina Dig. / Lisina. Dig. % 65

14 Treo. Dig. / Lisina. Dig. % 73

15 Tripto. Dig. / Lisina. Dig. % 19

Relações Unidade Min. Maxi.

16 Vitamina A UI / kg 8.000 12.000

17 Vitamina D3 UI / kg 2.000

18 Vitamina E mg / kg 60 150

CHAVES DO SUCESSO: 
Conduzir as matrizes CG36 ENXUTAS e adaptar a 
alimentação em função do estado de cada fêmea.
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